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CYNNWYSIAD Y PENNODAU.

TUDAL.
Pa

Ephesiaidvì. 10. "Heb law hyn, fy
MRODYR," &C.

í. Am galondid ac ymroad y Crístion.

ham y mae yn angenrheidiol, a'r modd i'w

gael
II. Am nerth y saint. Pa le y mae, a pha ham

yn drysoredig yn Nuw ....
III. Am ymarfer ein ffydd ar hollalluog nerth

Duw
IV. Am ymarfer ein ffydd ar hollalluog nerth

Duw, megys wedi ymrwymo er ein cym-
mhorth

V. Lle yr attebir i wrthddadl arbenig, y gall

rhai eneidiau anghysurus ei chodi yn
erbyn yr ymresymiad blaenorol

Adn. 11. " Gwisgwch holl arfogaeth
Duw."

I. Dangos mai yr enaid di-Grist ac anrasol yw
yr enaid heb arfogaeth ; a'i drueni .

II. Yn dangos fod yn rhaid i'r arfogaeth a ddefn-

yddiom yn Ferbyn Satan fod o ddwyfol
osodiad—y fath yn unig ag y mae Duw yn
appwyntio

£11. Yn dangos fod yn rhaid i'r arfogaeth a
ddefnyddiwn er ein hamddiffyniad yn
erbyn Satan, fod, nid yn unig o osodiad
dwyfol, ond o wneuthuriad dwyfol .

IV. Am gyfanrwydd ein harfogaeth. Rhaididdi
fod yn " holl arfogaeth Duw "

. .

V. Am ddefnyddio ein harfogaeth ysbrydol, neu
am ymarferiad gras ....

13

24

37

Adn. 11. Fel y galloch sefyll," &c.

I. Am gyfrwysdra Satan i ddewis yr amserau
mwyaf manteisiol i demtio ... 43

II. Cyfrwysdra Satan yn trin ei demtasiynau;
lle y nodir amryw o'r dichellion a arferir

ganddo i dwyllo y Cristion ... 45
III. Am gyfrwysdra Satan yn dewis offerynau

cymmhwys at ei dro i ddwyn yn mlaen ei

fwriad i demtio 47

IV. Lle y cymmhwysir yn fyr y pwngc hwn am
gyfrwysdra Satan, fel temtiwr i bechod . 51

V. Lle y dangosir cyfrwysdra Satan fel blinwr
a chyhuddwr am bechod ; ac y dadguddir
amryw o'i gynllwynion a'i ddichellion ef i

afionyddu ysbrydoedd y saint ... 53
VI. Cymmhwysiad byr o'r ail gangen yn y pwngc,

sef am gyfrwysdra Satan fel bíinwr a chy-
huddwr am bechod 58

VII. Yn cynnwys rhai cyfarwyddiadau tuag at
gastellu a diogelu y Cristion rhag rhuthrau
a chynllwynion y diafol fel terfysgydd ar
heddwch yr enaid 59

. VIII. Am fuddugoliaeth y saint ar eu gelyn cyf-

rwys ; ac o ba le y mae fod creaduriaid
mor weiniaid yn gallu sefyll yn erbyn cyn-
llwynion Satan . ... 63

1 \ Dangosiad o'r modd y mae Duw holl ddoeth
yn trechu y diafol yn ei demtiad ar y saint
i bechod ; lle y nodir amcanion Satan, a'r

modd y mae yn cael ei attal ynddynt oll

;

a'r diweddiad da a ddyry Duw ar ei demt-
asiynau hyn 65

X. Cymmhwysiad byr o'r pwngc mewn dau
ddefnyddiad . ... 69

PEN.
I.

Adn. 12. "O BLEGID NID YW EIN HYMDRECH
NI," &C

TÜDAL.

Yn dangos fod bywyd y Cristion yma yn ym-
drechfa barhaus â phechod a Satan, ac an-

amledd y rhai sydd yn wir ymdrechwyr ;

y modd y mae i'r gwir ymdrechwyr drin

eu hymladdfa
Lle y dangosir pa beth a feddylir wrth " waed
a chnawd ;" a'r modd nad yw, a'r modd y
mae y Cristion yn ymdrechu yn erbyn y
rhai hyn

Lle y dangosir pa fath dywysogaeth sy gan
Satan ;

pa fodd y daeth i fod yn fath dy-

wysog ; a'r modd y mae i ni wybod a ydym
dano, fel ein tywysog, ai nid ydym .

Am y gallu mawr sydd gan Satan, nid yn
unig ar y rhan elfenol a theimladol o'r

byd, ond ar y rhan ddeallol hefyd, sef

eneidiau dynion
Am yr amser, y lle, a'r deiliaid, yn y rhai y
mae Satan yn rheoli . • •

Am ysbrydolrwydd natur y diafliaid, a'u dir-

fawr ddrygioni hwynt ....
Am gais Satan i halogi ysbryd y Cristion, a

phechodau y galon
Y modd y mae Satan yn ymgais am lygru

meddwl y Cristion â chyfeiliornad .

Am falchder doniau, a'r modd y temtia
Satan y Cristion iddo ....

Am falch'io o herwydd gras

Y trydydd math o falchder ysbrydol, sef

balchder breintiau
Yn dangos pa beth yw y camp-dlws, yr hwn
y mae credinwyr yn ymdrechu am dano,

yn erbyn y tywysogaethau, yr awdurdodau,
a'r drygau ysbrydol hyn ....

Annogaeth i daer geisio y nef, a phethau
nefol

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.
XI.

xn.

XIII.

72

78

83

. 120

123

126
132

138

141

148

&CAdn. 13. "Am hyny, cymmerwch atoch

I. Yr achos pa ham y mae yr apostol yn adnew-
yddu yr un annogaeth ; ac hefyd pa wir-

ioneddau y mae i weinidogion eu pregethu
yn fynych i'w pobl 152

II. Y goreu o'r saint yn ddarostyngedig i adfeilio

yn eugrasusau; a phaham y mae i ni ymgais
am adferiad allan o nychdod mewn gras .

III. Hyfforddiad gochelus, am yr hyn na allwn,

ac am yr hyn a allwn, farnu oddi wrtho fod
ein grasusau dan adfeiliad

IV. Gair o gynghor er adferiad gras o'i adfeiliad

V. " Fel y galloch wrthsefyll yn y djdd drwg
ac wedi gorphen pob peth sefyll " . »

VI. Yn dangos fod dydd trallod yn ddrwg, ac yn
mha olygiadau ; hefyd, ei fod yn anochel-

adwy, a pha ham y dylid parotoi i'w erbyn
VII. Cymmhwysiad y pwngc ....
VIII. Yr ail ddadl at gymmheli yr annogaeth ;

yr

hon a dynir oddi wrth y fuddugoliaeth

sicr a gorona ymdrech yr enaid, os bydd
yn yr arfogaeth hon ; lle y trinir yn fyr

amryw byngciau cynnwysedig yn y ddadl 170

Ephesiaid vi. 14. "Sefwch gan hyny," &c.

I. Lle y dangosir yn fyr yr angenrheid-
rwydd am wrthsefyll temtasiynau Satan.

ynghyd â'r perygl o ymroddi iddynt , 181

153

155
157

1G1
166



IV CYNNWYSIAD Y PENNODATT.

iin.

II

III

TUDAL.

Lle v (Ungodr p* beth yw i Gristioh sefyll

mewn trefp, ynglml ;Vi ddyledswydd yn y
peth neillduol hwn, a pherygl y rhai a

grwydrant o'u lle euhunain . . .184
Lle ycynnwyalr y trydydd arwyddocâd, ar
olaf, "i'rgair " Sefwch :" a dyledawyddy
( ri-uon i sefyll ar ei wyliadwriaeth yncael

« , apha ham a pha fodd y dylai

af« v.\iio 188

&c.

. 192

193

198

201

204

209
213

219

Ádn, 14. "Wedi amgylch-wregysü,

1. Yn tvnnwvs eglurhâd byr o'r geiriau . .

II. Lle y dangosir ìnai dyledswydd y Cristion

yw ymgais am farn sefydlog yn y gwirion-

edd, a'r rhesymauam hyn; ac hefyd beth

ii:iliwvsiad o'r pwngc . , . •

JII. BhaJ CJ farwyddiatlau at gadarnhau barn

ptoffeiW] r yn y gwirionedd
IV. l.le y cynnwysir yr ail ffordd i ni gael ein

Iwynau wedi eu gwregysu â gwirionedd,

ftc . .

V. ( yfarwyddyd neu ddau at wregysu y gwir-

"ionedd yn dn am danom yn y broffes o

hono
VI Am yr ail fath o wirionedd— gwirionedd

calon, ueu gywirdeb, a'r rhywogaethau o
hono

V 1 1. Am uniondeb efengylaidd, neu dduwiol, &c.

XIII. Dangoaiad pa ham y mae purdeb yn cuddio
anharddwch y saint

IX. A iii natur adgas rhagrith, a'i adgasrwydd
ganDduw . 223

X . Llc yr annogir pawb i roddi eu hunain ar y
prawf, ai cywir ai anghywir ydynt, &c. . 229

XI. Y Beüian gwelniaid ar y rhai y mae eneidiau
tomtiedig yn datlleu yn erbyn eu hunion-
deb eu hnnain 232

\ 1 1. Pedwar nod neu arwydd o wirionedd calon,
neuburdeb 236

XIII Gair o gyfarwyddyd i'r rhai a geir, ar brawf,
\ n aüath a ffals o galon .... 242

\ I \ Cynghoi i'r rhai a geir, ar brawf, yn uniawn
neu gywir o galon, &c 245

j

\ \ . ( j bghoi chyaur i'rrhai sydd yn ddiffuant,
ond mi eneìdian vmollyngar aphetrusgar,
Ac . 253 :

_\\ 1 Ufl yr agorir ail reswm y gyffelybiaeth
; pa

hain y goaodirallan wuionedd neu gywir-
deb trwy wregys milwr, <kc. . . . 257

'

WII. Ani \ oerth adferol Bydd gan gywirdeb ; ac
i le y mae 260

ZVJLÌL Ain briodoldeh gynnaliolachysurol sygan
gywirdeb ; egluro hyn mewn amryw es-
amplau nuilltluol . . . . . 261

\ 1 1 1 vín\ il.liatl liyr. tymmhwysiadol, o'r pwngc
mewn canghenau cyffredinol, a neiUduol
hefytl ,267

A'li>,\\. "A GWISGO DWYFRONEG CYFIAWN-
DER," &C.

i. Tncynnwyi agoriad y geirian . . . 269
11

I lai wrthgÿfundebTdarnhwn
o arfogaeth a'r cyniaf; ("víiawnder a
gwirionedd .

'
. . . . - 273

III. i.i'
j
pennodlr y prii Bwngc otidi wrth y

- dylai fod yn ofal arbenig y
<M\\ yfroneg am dano,

-'•' 274
I\. \x ail reawm pa ham y dylai y Cristion

i y ddwyfroneg hon o C.yhawnder,a
m duwioldt bmor ofalna, «bc. 278

\ 5 trydydd rheawm a gymmerir oddi wrth
ragoroldebt Idrwydd 279

VI J :.t,if, yn \r hon
> ' D iMangos grym Dnw-
loldeb ; aef, yn el ymddygiad tnag at

lod rhann bjrn i amryw (ianghenau
neilldnol . ...... 283

\ II ail tmnl, yn yt hon y mae i rym tlnw'-
ioldeb iynifj mnchedd y ( rist

• i'. yn ii\hils\\v<l.lau Atltloliatl
DttW 286

N III mpl, yn yr hon y bydd raid i
ryin Dnwioldeb rraddangoa; aef, yng
DgorchwyUon bydol y Criation . , 289

IV \n. ddacgoa grym duwloldeh rn ar i'n

perthynaaan tenlnaidd . .291

PEN. TUDAL.

X. Am ymarfer grym duwioldeb yn ein hym-
ddygiad at ein cymmydogion oddi allan 295

XI. Yn cynnwys naw neu ddeg o gyfarwydd-
iadau, er cynnorthwy i'r rhai sydd yn
chwennych cynnal grym ymarweddiad
sanctaidd a chyfiawn . . . 296

XII. Lle y dymchwelir ystryw a dichell gyntaf
Satan a arfer efe i beri i'r Cristion fwrw
ymaith ei ddwyfroneg cyfìawnder, fel

peth sydd yn anafu pleser ei fywyd . 303

XIII. Lle y dymchwelir ail ddichell Satan, drwy
yr hon y cais efe dwyllo y Cristion o'i

ddwyfroneg, gan ei dangos fel peth ni-

weidiol i'w fudd bydol ef 307

XIV. Lle y diddymir y drydedd ddicheUa ddefn-
yddia Satan i ddiarfogi y Cristion o'i

ddwyfroneg ; a hyny trwy ei frawychu
â'r wrthiaith, y gwrthwynebiad, a'r dy-

gasedd gan y byd, a faga hi . . 309

XV. Yncynnwys dau ddefnydd o'r pwngc. . 310

XVI. Annogaeth i'r saint mewn tair cangen . 315

Adn. 15. "a gwisgo am eich traed," &c.

I. Lle y dadgenir y newydd hyfrydlawn a
ddwg yr efengyl, mewn pum peth neill-

duol, sydd yn ofynol at gyfìenwi yr hyf-

rydwch ryw genhadwri, gyda gair i gy-

ffroi ein hymysgaroedd i dosturio rth y
rhai na chlywsant y newydd hwn erioed 319

II. Galarnad am y derbyniad annhirion sydd
i newydd yr efengyl yn y byd, <fec. . 322

III. Tangnefedd pedwarplyg yn briodol i'r ef-

engyl, ac yn neUlduol Tangnefedd y
Cymmod, &c 327

IV. Cyfrif mwyneillduol pa ham y mynai Duw
gymmodi pechaduriaid âg ef ei hun trwy
Grist 330

V. Cynghor i goíìeidio yr heddwch hwn o gym-
mod, a gynnygir yn yr efengyl . . 334

VI. Pedwar o gyfarwyddiadau mewn ffordd

gynghor i bechaduriaid . . S

VII. Annogaeth, mewn chwech o bethau neill-

duol, &c 344

VIII. Fod heddwch cydwybod yn fendith sydd
i'w chael o'refengyl, <fcc. . . . 347

IX. Cerydd i dri math o ddynion sydd yn tros-

eddu yn erbyn yr heddwch a ddwg yr
efengyl 352

X. Prawf am ein heddwch, oddi wrth bedwar
notl ar heddwch neu gysur yr Efengyl . 357

XI. Mai yr efengyl yn unig a ddichon uno
calonau dynion, &c. .... 361

XII. Lle y dangosir y gwahaniaeth sy rhwng yr
heddwch a geir gan y saint a hwnw sydd
ym rnysgyr annuwioUon, &c. . . i

XIII. Anuogaeth i'r Saint i gynnal heddwch yn
eu plith eu hunain, <fcc. . . . í

XIV. Dyledswydd y Cristion i sefyll yn barod
i bob dioddefiadau, gydag un rheswm, &c. 373

XV. Yr ail reswm am y pwngc, yr hwn a gym-
merir oddi wrth ragoroldeb yr agwedd
honoYsbryd . . . .378

XVI. Ehifedi y gwir Gristionogion ond bychan,
&c. 382

XVII. Chwech o gyfarwyddiadau er cynnorthwy
i wisgo yr esgid ysbrydol hon . . 385

XVIII. Yn dangos pwy yw y dyn y gwisgwyd am ei

draed, ac a barotowyd at ddioddefiadau,
&c. 388

Eph. VÌ. 16. "UWCH LAW POB DIM, WEDI CYM-
MERYD TARIAN Y FFYDD."

I. Agor y geiriau mewn ymofyniad pedwar-
plyg 395

II. Yn dangos rhagoriaeth ffydd uwch law y
grasusau ereill mewn pedwar peth neill- "
tluol 401

III. Yn dangos fod anghrecUniaeth yn flaenor
ym mysg pechodau, fel ffydd ym mysg
grasusau <

IV. Rhai rhesymau er ein gwneuthuryn ddif-
rifol i brofi ein ffydd

; gydag un cyfar-
wyddyd a gymmerir oddi wrth ffordd yr
Ysbryd yn gweithredu ffydd . . .411

V. Lle y proflr ein ffydd wrth ei hufudd-dod

;

gyda rhai nodau neiUduol sydd yn ar-
graphedig ar ufudd-dod ffydd . . -



CYNNWYSIAD Y PENNODAU.

VII.

STIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII

XIV

XV

XVI.

XVII.

:vin.

XIX.

XX.

XXI

TUDAL

Dau o briodol nodau ffydd-y mae y»

ffynnonell gweddi, ac yn unffmf yn ei

AnnoíSfbawb mewncflwr o anghred-

inffi,i ymgeisio am ffydd, gydag un

cvfarwyddyd tuag at ei chaei •

Yn cynnwys hyfforddiad drachefn tuag at

Y-fcynn-trihyíiorddiad ym mhellach

Annolattfilredltyr, ^chlaw pob' äim,

Yeych ar
g
eu ffydd, 'gyda rh.i hyffordd-

iadau er ei chadwraeth . •

Yn dangos mai dyledswydd y Cristion yw

addeí' y gras sydd ynddo, ac md ei wadu

,

gyda dattodiad o rai ammheuon, a r rhai

v mae saint gweiniaid yn dadieu yn er-

• byn gwirionedd eu ffydd eu hunam .

Darluniad o elyn y saint, a'i ddarpanaeth

i'w herbyn, sef piccellau tanliyd, a pha

Natur daniìyd teintasiynau dengar Satan,

ynghyd a gailu ffydd i'w diffodd .

Y moddymaeffyddyn diífodd chwantau

y cnawd, chwantau y llygaid, a balchder

v byyd ' " i

"

Yii dangos y gwahaniaeth rhwng goruch-

afiaeTffydd
8
ar y byd, trwy ddiffodd ei

biccellautanllyd, arfuddugoliaeth hono

a eafodd rhai o'r Ethniciaid goreu.

Hefyd prawf o'n ffydd yr> cael ei gynnyg,

wrth y gallu yma i ddiffodd temtasiynau

dengar Satan, yn fwy neu lai .

Attebiad i wrthddadl yn erbyn credu ;
a

rhai hyfforddiadau pa fodd 1 drm y dar-

ian yma, at ddiffodd temtasiynau dengar

Am yr aü math o demtasiynau sydd yn

peri ofn, &c. . '"-,_•. ,"

p i, ;
Am demtasiynau i gabledd ; ar modd y

mae ffydd yn eu diffodd, ac yn maeddu

Satan yn ei amcanion dyblyg . . •

Y drydedd bicell danllyd o anobaith; a

dymchweliad y ddadi benaf sydd gan

Satan i'w chymmheil ar eneidiau,

&c. ...••••"
Ail atteb ffydd i ddadl Satan, a gymmer

efe oddi wrth faintioli pechod

Trydydd atteb ffydd i ddadl Satan, &c. .

41S

422

424

427

430

438

442

447

TUDAL.
PEN

'

ystyriaethau buddiol at iawn ddefnyddio

ein profion . . • • _ • "

51ä

XV Cynghor i'r rhai sydd yn fyr o r helm yma
oobaith ÖZi

Adn. 17.

452

458

464

Adn. 17. "CYMMEEWCH HEFYD HELM Y

IACHAWDWBIAEIH," &C.

I. Lleydangosircyssylltiadneu gydglymiad

grasusau, yn eu dechreuad, eu cynnydd,

a'u hadfeiliad . . • • . •

II. Am natur gobaith—pa ham y gelwir et yn

Obaith Iachawdwriaeth ; a pha ham y
CYfí'elybir ef ihelm . . •. •

III. Am ddefnyddioldeb gobaith ym müwnaeth
y Cristion ; a'r gweithredoedd ardderch-

og y pâr iddo anturio arnynt .

IV. Yn dangos y modd y mae gobaith yn

gwneuthur y Cristion yn foddlawn ar ac

yn y gwasanaeth iselaf, &c. . • •

V Yn dangos yr effaith gref sydd gan obaith

ar y Cristion, i'w gynnal mewn cystudd-

iau : yn enwedigol, pa gynnorthwy a rydd

a pha fodd . . • - •

VI Lle y dangosir fod Duw yn aros yn lur, cyn

cyflawni rhai addewidion ; swydd gob-

aith y pryd hyny, &c. .
•

VII. Yn dangos y sicrwydd triphlyg a rydd go-

baith i'r Cristion, gan ei lonyddu ì dais-

gwyl am gyfìawniad yr addewidion, &c.

VIII. Yn cynhwys prawf o ba fettel y mae yr

helm o obaith, &c. .

IX Dwy ddyledswydd yn cael eu gwasgu ar y
rhai sydd, ar ol prawf ,

yn cael fod y gras

yma o obaith ynddynt . . . . •

X. Amryw esamplau yn y rhai y dylai y Crist-

ion gydymweddu â'i obaith, a byw yn
addas iddo . . • • • •

XI. Annogaethi gryfhaugobaith oddiwrthdn
o resymau. . . • • •

XII. Yn cynnwys chwech o gyfarwyddiadau, pa

fodd y mae i'r Cristion gael cryfhau ei

obaith •
.

XIII. Atteb i wrthddadl ;
gyda dwy neu dair o

478

481

484

488

493

502

504

506

509

512

A CHLEDDYF YB YSBRYD, YB HWN
TW GAIB DUW."

I Dau sylw cyffredinol oddi wrth y geiriau .

Il' Pa beth a feddylir yma wrth air Duw .

IIl' Dangosiad o dd^yíol darddiad yr ysgryth-
'

yr ;
ynghyd â digonolrwydd ei thystiol-

aet'h ei hun i brofi hyny . . •

IV Dadl dros darddiad dwyfol yr Ysgrythyrau

sanctaidd yn cael ei thynu odcu wrth eu

hynafìaeth, &c. . •"•"•• " ;

V Dwyfol darddiad yr Ysgrythyrau yn cael

ei brofi oddi wrth y rhanau prophwydol-

iaethol o honynt . • • • •

Dwyfoi darddiad yr Ysgrythyrau yn amlwg

yn ein hathrawiaethau {. . • •

Dwyfol darddiad yr Ysgrythyrauyn cael ei

brofi oddi wrth y rhan orchymynol o

Priodoldeb neu addasrwydd yr sgrythyr-

au i chwilio y galon . . • •

IX. Priodoldeb y Gair i ddeffroi a brawychu y
gydwybod . • • . • ,• , •

X. Priodoldeb cysurol y Gair 1 gydwybodau

archolledig . • , • , • . • ;

XI. Gallu y Gair i ddychwelyd eneidiau at

at Dduw . • • • _ •_ •
•

Pa ham y gelwir Gair Duw yn gledoyf yr

Ysbryd : a'r pwngc a godir oddi ar hyny

Lle y dangosir y modd y gorchfygir erlid-

wyr gwirionedd Duw a'i Eglwys, trwy y

Cleddyf yma .•••••
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HOLL ARFOGAETH DTTW

Y RHAGDRÀETHAWD.

'Heblaw hyn, fy mrodyr, ymnerthwch yn yr Arglwydd, ac yng nghademid ei aUuef.^ ^

Y-r oedd Paul y pryd hwn mewn rhwymau

;

etto, heb gael ei gadw mor gaeth ag 1 fod

dan nacâd o bin a phapur. Yr oedd Duw,

mae yn debygol, yu rhoddi ìddo beth ffaír

yng ngolwg ei elynion. Yr oedd Paul mewn
daffa gan Nero, ond Nero yn llawer mwy
gan Dduw. A thra yr oedd gan Dduw
waith i Paul, efe a gafodd iddo gymmwyn-
aswyr yn y llys a'r carchar hefyd.

Ös caiff erlidwyrgarcharuy saint, gallDuw
ddarparu ceidwad cymmwynasgar ìddynt.

Ond pa fodd y mae yr apostol mawr hwn
yn treulio ei amser yn y carchar ? Nid trwy

daenu goganau yn erbyn y rhai a'i bwnasai

yno, er eu bod yn waethaf o ddynion :
dyna

sêl na wyddai dioddefwyr duwiôl yr oesau

hyny nemawr am dani : ac nid tan gall-ddy-

feisio pa fodd i gael ei hun allan o'í fünder,

trwy weniaith fuclr, neu ymblygiad pechad-

urus i fawrion yr oes. Buasai rhai yn arfer

rhyw ddadgloadur i agor eu ffordd aìlan, ac

heb betrusD pa un ai trwy y drws ai y ft'en-

estr, ond iddynt hwy gael diangc. Nid oedd

y gr duwiol hwn yn hoffi na rhyddid na

bywýu, fel y gwnai ei brynu â'r perygl

lleiaf i'r efengyl. Efe a wyddai yn rhy dda

am fyd arall, i gynnyg mor uchel am fwyn-

hau hwn: ac felìy, nid yw efe yn prisio pa

beth a allai ei elynion wneyd iddo, gan ei

fod yn gwybod y gallai fyned i'r nef—bodd-
lonent hwy neu beidient. Yn lle hyny, y
gofal mawr arno ef ydoedd dros eglwysi

Crist: ac, fel goruchwyliwr ffyddlawn, y
mae yn ymgais am osod y 't hwn i Dduw
mewn trefn cyn ei ymadawiad. Nid ydym
yn darllen am un llythyr yn cael ei anfon

i'r llys, at gaffael rhyddid iddo ei hun ;
ond

am lawer at yr eglwysi, i'w cynnorthwyo i

sefyll yn y rhyddid â'r hwn y rhyddhaodd

Crist hwynt. Nid oes y fath ffordd i daluj
pwyth i ddiafol a'i offerynau, am eu holl lid

i'n herbyn, a thrwy wneud.y daioni a allom,

pa le bynag y byddwn. Cystal a fuasai i'r

diafol adael llonydd i Paul ; o blegid cyn

gynted ag y daeth i garchar, y mae yn taro

at bregethu ; wrth yr hyn y mae pyrth car-

char Satan yn ymagor, a phechadunaid tru-

ain yn dyfod allan. Da oedd i Onesimus

ddarfod anfon Paul i garchar : yr oedd gan

Dduw neges trwy law Paul ato ef ac ereill,

vr hyn ni freuddwydiodd y diafol am dani.

Ac nid pregethu yn unig a wna efe yn y
carchar; ond, i wneyd i'r diafol yr holl

ddrwg a allo, y mae yn anfon ei epistolau at

yr eglwysi ; fel, trwy gael prawf o'i ysbryd

yn ei gystuddiau, a darllen am ei ffydd, pan

ydoedd beìlach yn barod i'w offrymu, y
byddai iddynt gael eu cadarnhau yn llawer

mwy. Ym mhlith y rhai hyn, nid y leiaf

oedd Ephesus ar ei feddyliau, fel y gellwch

weled wrth ei arosiad gyda hwynt " dros

ysbaid dwy fiynedd" (Act. xix. 10), ac hefyd

wrth ei waith yn danfon am henunaid yr

eglwys hon cyn belled ag i Miletus, ar ei

daith olaf i lerusalem (Act. xx. 17), i ganu

yn iach iddynt, fel un nad oeddynt 1 weled

ei wyneb mwyach yn y byd hwn. Ac yn

sicr, 'am yr argraff athrist a barodd yr ym-

adawiad trymddwys hwn ar ysbrydoedd yr

henuriaid hyn (îe, ar yr holl eglwys a wnaed

yn hysbys ganddynt o'r newydd galarns),

gallai fod wedi cynhyrfu Paul, yn awr yn

ei garchar, i ysgrifenu at yr eglwys hon;

fel, trwy fod cymmaint o'i ysbryd ef, ie, ac o

ysbryd yr efengyl, wedi ei adael, er cyfeill-

ach, yn eu dwylaw, y gallent yn fwy am-

yneddgar dderbyn y newydd am ei farwoi-

aeth. . . .

Yn y rhan flaenaf o'r epistol hwn, y mae

efe yn ehedeg yn uchel yn nirgelion y ffydd.

Yn yr olaf, yn ol ei drefn arferol, y mae

yn disgyn at gymhwysiad, lle y cawn ef yn
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cryiihoi yr boll wirioneddau hyny, raegys
pelydr, yng ughyd, mewii annogaeth nerthol,

1 eunyn eu calonau yn fwy, a u cyinhel] "i
rodio yn addas i'w galwedigaeth;" Eph. iv.

L. A hyny a fydd pan fyddo buchedd y
Cristion yn ddÌBglaer, a graa yr efengyl yn
adlewyrchu mewn grym dnwioldeb ar bob
llaw, ac yn ei berthynasau oll; yn debyg i

ganwyll mewn gwydr grisialaidd, ac nid
uiewn oomigyn tywyll, lled oleu ar un ochr,

a thywyll ar y llall. Ac am hyn y mae yn
rhedeg dros yr aniryw berthymisau, o wyr,
gwragedd, rhieni, plant, meistriaid, a gweis-
ion, ac yn gwasgu y peth at bob un.

Bellach, wedi iddo osod pob un yn ei le

priodol, ar ei ddyledswydd neillduol (fel

cadflaeiior doeth, ar ol trefnu ei fyddin, a'u

gosod yn eu rhengoedd yn daclus), y niae yn
llefaru yr araeth ganlynol, o tlaen y gwersyll
Ephesiaidd hyn; ac oìl mewn iaith mwraidd
sy uiegys yn wgeddu yn creu i alwad y
Cristion; hwnw yn rhyfela yn barhaus âr
byd, ac â thywysog y byd. Y mae'r araeth
ei hun yn cynnwys dwy ran:

—

1. Calonogiad byr, etto hyfryd a nerthol

:

adn. 10.

2. Y rhan arall a gynnwys amiyw gyf-

arwyddiadau at wneyd eu rhyfel yn fwy
lhyyddiannus, yng nghyd â rhai annogaethau
ysgrifenedig yma ac acw yn eu plith.

I ddechreu gyda'r cyntaf :

—

Y gair er calonogiad i'r frwydr. Gyda
hwn y mae'n dechreu ei araeth; " Heblaw
hyn, fy mrodyr, ymnerthwch yn yr Ar-
glwydd:" y fíbrdd oreu, yn wir, yw parotoi

i'r annogaethau sy'n canlyn. Nid yw enaid

wedi ei feddiannu gan ofn trwm, a'i ddi-

galoni gan argraffiadau dyfnion o berygl,

mewn agwedd i gynghor. Megis y gwelwu
mewn llu a yrer i íioi gan ryw alarm di-

symmwth, neu dyb am berygl ; anhawdd
fydd eu byddino mewn trefn, hyd oni bo'r

dychryn a'i parodd wedi myned heibio. Am
hyny, mae'r apostol yn gyntaf peth am godi
eu hysbrydoedd; " Ymnerthwch yn yr Ar-
glwydd;" fel pe dywedasai, Fe allai fod rhai

eneidiau ymollyngar yn cael eu calonau ar
ball, wrth weled eu gelynion mor gedyrn, a
hwythau mor anaml—mor llawn eu harfog-
aeth, a hwythau mor noeth a diarfog—mor
fedrus a hyddysg gyda'u liarfau, a hwythau
mor ddifedra dibroiiad. Na fydded i'r medd-
yliau hyn, nac eraill, eich brawychu ; ond
cerdawch yn y blaen mewn calonaid digrj n,

gan " yinnerthu yn yr Arglwydd :" ar ei

elhithiolwaith ef y mae pwys y frwydr, ac
nid ar cich nie<lr na'ch nerth chwi.—Nid y
rhan li-iaf o ofal a dawn y gweinidog, <> ian

iawn gyfranu y gair, ydyw gwasgU dyled-

twydd y Cristion arno, fèl ag i beidio gor-

Lwtho ei ysbryd ar pwys o honi, trwy ei

BÒfOd ar ysgwyddau y creadur ei hun, yn
Fle ar gademid yr Arglwydd, megis y mae'r
apostol yma yn eiu dysgu.

Yn y wers, gwelwn laf, Gyfarchiad car-

edig; ' 4 Fy mrodyr."
2iL Annogaetn; " Ymnerthwch.
3ydd. Cyfarwytldyd rhybuddiol, yugln

«Vr annogaeth: tk Yn yr Arglwydd."
4ydd. lielaetlìiad cysurol ar y cyfar-

wyddyd; " Ac yilfl nghadernid ei allu ef,"

neu yn ei gadarn allu ef.

PENNOÜ I.

Am ffalondid ae ymroad y Cristion. Pa ham y
mae yn anoenrheidiol; ar nis>dd i"w yad.

Gadawn lieibio y cyfarchiad; a dechremvn
gyila'r annogaetíi, " Ynmerthwch;" hyny
yw, Ymwrolwch; yn ol ymadioddiad myn-
yeh y Beibl, megia 2 Cron. xxxii. 7,

—" Y
r

m-
wrolwch, ac ymgadarnhewch : felly yn Esa.
xxxv. 4; "Dywedwcli wrth y rhai ofnus o
galon, Ynigi-yfhewch," neu unwch lioll allu-

oedd eich eneidiaù, a chydgesglwch eich holl

ì'yin: bydd genych waith i'r cwbl a ellwch,

neu a ellwch gael. Oddi yma, y pwngc yw
hyn :

—

~
Athr. Y mae'r Cristion, yn anad neb,

mewn eisiau o wroldeb ac ymroad. Yn wir
nid oes dim a wna efe, nac a ddichon efe

wneyd, fel Cristion, heb ei fod yn waith o

wToldeb. Y mae ysbryd anwrol islaw- dyl-

edswydd isaf y Cristion. " Ymgryfha ac

ymwrola yn lew." At ba waith ? Ai i gynnal
rhyfel yn erbyn y cenhedloedd rhyfelgar

hyny ì Nag e, ond " i gadw ar wneuthur yn
ol yr holl gyfraith a orchymynodd Moses
fy ngwas i ti ;" los. i. 7. Y mae yn gofyn
mwy o wrolder a mawrfrydigrwydd i ufudd-

hau i Dduw yn tfyddlawn nag i reoli byddin;
i fod yn Gristion nag i fod ýn gadben. Beth
a ymddengys yn llai nag i Gristion weddio?
etto, nis gellir cyflawnu hyn yn iawn heb
ysbryd tyAvysog:iidd ; me^ys y dywedir am
lacob, ddarfod iddo ymddwyn fel tywysog,

y pryd ua wnaeth efe ond gweddio ; ac o

herwydd hyn y daeth o'r maes yn wi* urdd-

asol gan Dduw. Yn wir, os rhowch chwi
enw gweddi ar yr hyn a gyflawna dyuji-
ianol, nid oes dim sy'n fwy tlodaidd a gor-

wael Mae y cj-fry^w mor bell oddi wTth
gyllawni yr anturiaetli hon, ag yw yr ieu-

engc)ni gwleilig yn fyr o orcheetion y blaenor

dewrwych. Y mae'r Cristion mewn gweddi
yn tyn'a yn ap^s at Dduw gyda gostyngedig

hyder frÿdd, yn ymaflyd ynddo, ac yn ym-
drechu a^; ef: ydyw, ac ni ollw^ng ef mo hono
heb gael y feiìdith—a hyn i gyd yn wyneb
ei bechodau ei hun, a chyfiawnder dwyfol

yn tanio arno o safn danllyd y gyfraith.

Ond, ani hyder y llall inewn gweddi, nid

ydyw ond basterddyn, naill ai o anwybod-
aeth ei feddwl, ai o galedw^ch ei galon; trwy
yr hyn y mae, heb deimlo ei bechodau, ac

heb wybod ei ber}rgl, yn rhuthro ar ddyled-
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swyddau mewn dall-ddewredd ;
yr hwn a

lesga yn fuan pan ddihuna cydwybod, ac y
rhodda yr alarin iddo, fod ei bechodau arno,

fel y Philistiaid ar Samson. Och! yna y
mae'r adyn truan çn taflu ei erfyn i lawr, ac

am ddiangc o yad Duw, gydag Adda euog;

ac ni faidd efe edrych yn ei wyneb !
Yn

ddiau, nid oes un ddyledswydd, o fewn i

gyìch rhodio gyda Duw, neu weithio dros

Dduw, heb ei bod wedi ei rhesu'n^ llawn

gan lu o anhawsderau, sy fel gelynion yn

saethu trwy y gwrychoedd at y Cristion,

tra y mae ar ei daith tu a'r nef. Felly rhaid

y\v iddo ymladd am bob modfedd o dir wrth

fyned ymlaen. Nid ydynt hwy ond rhyw
ychydig eneidiau mawrfrydig, a feiddiant

gyjnmeryd y nef trwy drais, sydd yn rhai

addas i' r alwedigaeth hon. Er pellach prawf

o'r pwngc hwn, gwelwch ryw ychydig o'r

gorchwyìion y mae i bob Cristion ymroddi

iddynt.

1. Y mae i bob Cristion gyhoeddi a dilyn

rhyfel digymmod yn erbyn pechodau ei fyn-

wes. Y pechodau a fu yn gorwedd yn nesaf

i'w galon, y rhai hyny bellach sydd i gael

eu sathru dan ei draed. Felly Dafydd

;

" Ymgedwais rhag fy anwiredd." Yn awr,

pa fatìi ymroddiad a chalondid y mae hyn yn
ei oíyn? Chwi a feddyliwch ei fod yn brawf

dwys ar Abraham, pan ei galwyd i gym-
meryd " ei fab, ei fab Isaac, ei unig fab yr

hwn a hoffai (Gen. xxii. 2), a'i offrymu ef

â'i ddwylaw ei hun, ac nid ereill;" etto, beth

oedd hyny wrth hyn? Enaid, cymmer dy

chwant, dy unig chwant, plentyn dy hoffder

anwylaf, dy Isaac, dy bechod a barodd i ti

fwyaf o lawenydd a chwerthin, ac oddi wrth

ba un yr addewaist i ti dy hun y cnwd
mwyaf o fodd,^ieu fudd; os byth y disgwyli

weled fy wyneb er dy gysur, gosod ddwylaw
arno, ac offryma ef—tywallt ei waed ger fy

mron—rhed y gyllell aberth o farwhad hyd
ei galon; a 'hyn yn rhydd ac yn llawen,

(canys nid aberth boddhaol fydd yr un a

offrymir âg wyneb anfoddog), a hyn i gyd
yr awr hon, cyn i ti gael un ymgofleidiad

yn rhagor ganddo. Yn ddiau y mae hon
yn wers anliawdd; ni ddichon cig a gwaed
oddef yr ymadrodd hwn. Nis gwna ein

chwant orwedd ar yr allor mor llonydd

ag Isaac, neu fel oen a arweinir i'r lladdfa,

yn fud; ond efe a rua ac a ysgrechia; gwna,
efe a ysgytia ac a rwyga'r galon â'i groch-

leisiau hyllion. Pwy a all adrodd yr ym-
laddau, yr ymdrechiadau, a'r crynfeydd a

deimîa y Cristion cyn gallu dwyn ei galon i'r

gwaith hwn ? Neu, pwy a fedr lawn ddad-
gan yr araethyddiaeth fedrus a chyfrwys a
arfera y cyfryw chwant wrth ddadleu o'i

blaid ei hun? Y mae Satan weithiau am
leihau a briwsioni'r mater. Nid yw ond un
bychan:—0! arbed ef ; a bdd byw dy enaid

er hyn o beth. Dro arall, efe a wenieithia

i'r enaid am ddirgelwch y peth. Ti a elli

gadw hwn, a'th air da hefyd: ni byddaf fi,

medd y chwant, i'm gweled yn dy gym-
deithas i'th gywilyddio ym mysg dy gymyd-
ogion; cau fi yng nghell ddirgelaf dy galon,

allan o sylw eraill, ond i ti ambell waith

adael i mi gael cofleidiad nwyfus dy feddwl

a'th serch yn ddirgel. Os ni chaniateir hyn,

yna try Satan i beidio gofyn yn groyw ond
am oedi y dienydd dros amser, fel merch.

Jephtha gan ei thad; " Paid â mi am fis neu

ddau, ac yna gwna i mi yn ol yr hyn a ddaeth

allan o'th enau;" Barn. xi. 37. Efe a yr
yn dda *iad oes nemawr o'r cyfryw chwant-

au, yr oeder eu dienydd, nad ydynt o'r diw-

edd yn cael eu llawn bardwn, 'ie, yn ail gael

ffafr gyda'r enaid. Yn awr, y fath ymroad
:

a ofynir i dori trwy y fath draha a haerllug-

rwydd, ac er hyn oll i wneyd dienyddiad

presennol! Yma y mae cleddyfwyr gwrol y
byd wedi dangos eu hunain yn dra anwrol

;

wedi dyfod o'r maes â banerau buddugoliaeth

ac yna wedi byw, ie a marw, yn gaethion i

wael chwant gartref :—fel y medrai un ddy-

wedyd am ymladdwr mawr Ehufeinaidd, yr

hwn, wrth farchogaeth yn ei orfoleddus

gerbyd trwy Eufain, oedd â'i lygaid o hyd
ar butain orwych oedd yn rhodio yr heol.

Gwelwch, eb efe, y modd y mae'r blaenor

gwych hwn, ar oí gorchfygu y fath fyddin-

oedd cryfìon, yn cael ei hun ei orchfygu gan
un ddynesig ffol

!

2. Y mae i'r Cristion rodio ar wahan: nid

yn ol dull y byd: Rhuf. xii. 2. Gorchym-
ynir i ni na chydymffurfiom â'r byd hwn;
hyny yw, na byddo i ni gydymagweddu âg
arferion ílygredig y byd. Nid oes i'r Crist-

ion fod o'r fath anian gydsyniol, i dori

gwisg ei broffes, yn ol dull yr amseroedd

neu fympwy y gymdeithas y tarawTo wrthi;

megys y gr llys hwnw y gofynwyd iddo

pa fodd yr oedd yn medru cadw ei le uchel

mewn amseroedd mor gyfnewidiol, pan oedd

ganddo, ar un pryd, dywysog o blaid Pab-
yddiaeth, drachefn un yn erbyn Pabydd-
iaeth? Ei ateb oedd, " O'r fer helygen, nid

o'r dderwen, y tarddais i." Yr oedd yn un
a blygai gyda'r awel. Nid fel hyn. Na:
rhaid i'r Cristion lynu wrth ei egwyddorion,

a pheidio newid ei foes; ond dangos yn am-
lwg gr o ba wlad yw efe, trwy ddianwäd-

alwch sanctaidd yn y gwirionedd. Yn awr,

pa ddygasedd, pa faglau, pa beryglon y gwna

y gwahanolrwydd hwn i'r Cristion fod yn
,

agored iddynt? Ehai a'i hwtiant ac a'i

gwatwarant, fel y chwarddid am ben gr
mewn gwisgiad Yspaenaidd yn ein heolydd

ni. Fel hyn y gwnai Mical wawdio Dafydd.

Yn wir, y mae y byd yn cyfrif y Cristion

fel yr unig ffoi-ddyn, am hynodrwydd ei

fuchedd. Hyn, fel y meddyliais, a fu yn
achlysur i'r llysenw sydd yn gyffredin ar

ddyn ynfyd; " Y mae hwn a hwn," meddant,

"yn Abraham o ddyn." Ond pa ham yn
Ábraham? Am i Abraham wneuthur yr
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h\n v maeitaewm ani.iuol -eilun y byû

vii n wawdio fd yiifydrwydd i»ur. Efe a

adawodd d/ìaoedd meddiannol yn nhy ei

dacL i fyned i i wyddai i ba 1»'. ac i dderbyn

meddiannaa ni wyddai pa bryd. Ac yn

ddiau, \ cyfryw nôd o ynfydion sydd ar y

aaint oîlgany byd doeth. "Chwi a adwaen-

och \ _ur a'i ymadroddion," nieddai [ehu

wrCh ei gymdeithion oedd yn gofyn pa negea

oèdd gan yr jrnfydj a hwi.w aid oedd yn

ddim llai Daphrophwyd: 2 w. ix. 11. Yn
awr, y mae hyn yn gofyn calondid i ddiya-

t\.ii y grwaradwyda ay raid i'r Uristû d

ddyagwyì d gyfarfod o herwydd ei wahan-

olrwyüd. Gwaradwydd yw y peth Bydd yn

rwyai adgas gan nátur fateh. 1 ochelyd

hwnw, ni feiddiai llawer gyffeau Crial yn

egior: Fom vü. 13. V mae Uawer y" eolli

ynef ain t'.-.l arnMit gywilydd myned yno

mewn gwiag yntÿdion. Diachefn, megyB y

gwatwar rhai, fefij yr erlid ereül hyd rarw-

oiaeth, ain (l.lim ona yr aiighydffarnad hwn
hv rhwng egwyddorion ac arn rion y ( Iristion

ahwynt Bonoedd y fagl a oeodwyd iddal

v tri Uangc: rhaid oedd iddynt ddawnsio

wrth hii.rll tfebucodonoaor, nen loagi. Dyma
yr rstrywafwriadwyd i ddal Daniel,yrnwn

oedd vii rhodio mor ddifeius, fel yrhoddodd

câ wir elynion iddo y gair da bwn, nad oedd

ynddo on bai, ond ei wahanolrwydd yn ei

grefydd: Oön. vi. 6. Y mae yn anrhydedd

mawr i Gristion, [e i erefydd ei hnn, pan

fyddo raid i*w boU elymon àdywedyd, " xd-

vnt. y maenl yn rhai manwl; ac ni wnanl

fel ygwnawn 'ni." STn awr,yn y fath achoa

íi hwn pan y mae yn rhaid ir ( íriation drei

neu loagi, gadael gweddlo neu fod yn ya-

frlytaeth i ddannedd ffyrnig dynion gwaed-

v,l pa nifer o yalrywiau cyfrwys, ac o

wahan-nodau er hunan-gadwraeth a ddy-

feûriai calon ddauddyblyg ac ofnogî lîh.-id-

iol yw i'r Cristíon, gan fod eyininaint o

wrfauwynebiad iddo, fod wedi ei gloi yn

d\n wrth gÿfrwy ei brofles. Os amgen, fe'i

fceflir yn t'u.ui oddi ar ei farch.

:>,. Rhaid yw i'r Criation ddal ei ffonld

boa'r aef yng nghano] yr holl dramgwydd-
ia.lau a fydOO yu « 1 1 > n t!'\rdd DUW, t'rwy

wrthgiliad achwympiadau bryntion proffea-

wyr niL Bfae 3 Eatn wedi boâ bobamaeryn
vr eglwya; y rhai, trwy en oolliadau trymion

ni-wii Itarn ae yindd\ i'iad. \d\ ut Wedi gOBOd

iua.n tramgwydd yn y ffordd broftea. Ac
th hvn \ mae I a iationoffion gweiniaid yn

IwpmI f Mt-fyll, t'l y rhai hyny wrth gorph

gWaedlyd áaahel 2 Sam. ìi 23 . heb wyld
a aüant hwy anturio ym mheìlaeh yn en

proíE -. gan fod y rhai hyn, oedd mor ryf-

eddol ..u .l.uiiau, \ n gorwedd o'u blaen, yn
ym.lr. iglo yng Dgwaed eu proffea ladded^g.

x Dtaent yagatfydd, ar "1 eu proffea a

wcdi tr.-i \u rrli.lwyr ÍMfnÌg; ac <• t". ..i yn

gyflawnwyr manwi duyletíswyddaii cref-

\d.l..l, yu Ailiristiaid aiighrefyddoL Nid

ydynt yn fwy tebyg i'r hyn oeddynt rai

blyneddoedd o'r bíaen, nae ydyw dyttryn

Sodom, sydd yn gora a siglen, i'r hyn a fu

pan oeddmewn Hrwythh.ndeb—yn detyg i

ardd yr' Ai^lydd, Y mae arnom angen

ani ymroad aanctaidd i aefyll yn erbyn y
fath ánghalondjd, a bod heb dditl'ygio. Felly

[osuah, vr hwnafu b>^w i weled holl wersyl!

ls.ael, oddi eithr yehydig iawn, yn gwi-th-

güio, ac vn eu calonau yn troi yn ol ì'r

Aipht; acetto, mewn gwroldeb ysbryd, efe

a radwodd ei burdeb; do, efe a ymroddodd,

pe buasai hebddyn a aafiai gydag ef, y gwas-

anaethai efe yr Arglwrdd.

4. Y mae yn rhaid i'r Criation jTnddiried

yn Nuw panycuddio ei wyneb. "Y neb

eydd vn rhodio méwn tywyllwch, ac heb

Lewyrch iddo, gobeithied yn enw- yr Ar-

dwydd, ac ymddirieded yn ei Dduw;" £sa.

I 10. î niae hyn yn Wir yn gofyn duwiol

hyder ll'vdd, i anturio ger bron Duw, fel

Esther i ydd Ahasferua, pan na byddo

gwên i'w gweled ar ei wyneb, nacun deyrn-

wialen aur addewid i'w chanfod gan yr

enaid, fel yn estynedig i'w gefnogi i nesau,

a dyfod i mewn, vn yr ymroad ardderchog

hwìi, "Os derfydd am danaf, darfydded."

A mwy etto ymymddiried yn Nuw, nid yn

anig pan gudoio ei wyneb, ond pan fyddo

yn Uadd [Job xiii. 15), nid ýn onig pan fyddo

ei gariad tan gudd, ond pan fyddo ei ddigter

yn tori allan. Yn awr, i enaid nesau at

Dduw trwy ymorphwysiad tl'ydd, t.ra y mae
Duw fel un n tanio arno, ac yn saethn ei

filwg fel piceUau gwenwynUyd i'w fewn

—

dymawaitn caled; gwaith a brawf yabryd

y Cristion i'r gwraidd. Etto, yr ydyiu yn

Eath ánian wrol yn y wraig druan

hono o Granaan: y mae hi yaacodi i fyny y
pelenau a saethodd Crisl ati, a chyda goa-

tyngedig hyder ífydd yn eu danfon yn ol

yn ei gwcddi.

5. \ mae i'r credadyn barhan yn ei yrfa

Gristionogo] hyd ddiwedd ei oes. Y mae
ci waith a'i fyyd i gyd-ddiweddu. Y mae
hyn yn chwanegu pwya at bob anhawader

araUyn ngalwad y ('ristion. Gwyddomam
aiul u'n a acth i'r'inaes, ac a hoflbdd filwr-

iaeth aiu frwydr neu ddwy, ond a gafodd

ddigon yn fuan. ac a ddaeth adref yn ol ar

Ena. S'.hydi^ sydd yn medru dygymmod
â.g ef fcl gorchwyl gwastadol. Y mae
Uawer yn ebrwydd i gychwyn gyda dyled-

awyddau sanctaidd, yn hawdd eu perawadio

i ddechreu proffee o grefydd, ac mor hawdd
eu perawadio i'w thaflu ymaith: yn debyg
i'r ll.uad n.-wydd, yn tywynu yehydig yn
aechreu y noa, ond a ä i laswr cyn hanher

noe; yn broffeawyr gloewon mewn ieuengc-

tid, ond en henaint wedi ei amdoi mewn
hrwyUwch dudew o bechod ac anwii-edd.

I í| v parhad hwn sydd yn air caled—y codi

y groeayma beunydd

—

y gweddio hyn bob

amaer—y gwybo nos a dydd—a chadw ein
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dillad a'n harfogaeth, heb eu troi heibio!—fy
meddwl yw, heb oddef ein liunain mewn
pall na llaciad, o ran dysgwyliad sanctajdd

wrth Dduw, a rhodio gyda Duw. Hyn
sydd yn peri i lawer fyned ymaith yn athrist

oddi wrth Grist; etto, hyn yw dyledswydd

y sant—cymmeryd crefydd fel ei waith bob

dydd, heb un dydd dyspaid o ddechreu y
flwyddyn i'w diwedd. Y mae yr ychydig

esamplau hyn yn ddigon i ddangos yr angen

sydd ar y Cristion am wrolfryd. Y cy-

mhwysiad a ganlyn:

—

Defn. 1. Y mae hyn yn rhoi i ni reswm
pa ham y mae cynnifer o broffeswyr, a chyn

ileied nifer o Gristionogion gwirioneddol

—

cynnifer yn rhedeg, a chyn lleied o rai yn
cael gafael—cynnifer yn myned i'r maes yn
erbyn Satan, a chyn lleied jn dyfod o hono

•yn orchfygwyr: am fod gan bawb ddymun-

iad i fod yn hapus, ond ychydig yn meddu
calondid ac ymroad i wynebu yr anhaws-

derau sydd yn eu cyfarfod yn y ffordd i

hapusrwydd. Daeth holl Israel yn llawen

allan o'r Aipht, dan arweiniad Moses, ie, â

chynnulleidfa gymmysg gyda hwynt; ond,

pan wasgwyd ychydig ar eu boliau gan ne-

wyn, ac y bu oed i'w dyinuniadau gwangcus

am Ganaan rhag blaen, 'ie, a phan brofasant

angen a rhyfel yn lle digonedd a heddweh,

dyna hwy," fel milwyr digalon, yn barod i

gefnu ar eu banerau ac encilio yn warad-

wyddus i'r Aipht. Fel hyn y mae y rhan

fwyaf o'r rhai sydd yn proffesu yr efengyl,

yn myned yn glaf o'u hanturiaeth pan
dddont at hyrddiad gwaewffon er prawf pa

beth a wnant—ai gwadu Crist, ai dioddef

drosto. Och! y mae eu calondid yn pallu!

Y maent yn blysio dyfroedd Bethlehem;

ond os yw yn rhaid iddynt ymladd eu ffordd

trwy gynnifer o elynion, hwy a ymfoddlon-

ant gyda'u pydew eu hunain, ac a adawant y
nef i ereill, y rhai a anturiant fwy am dani.

O! gynnifer sydd yn ymadael â Christ yn y
groesffordd hon! Yn debyg i Orpah, hwy
a änt ychydig gamrau gyda Christ; ond pan

elo efe i'w tynu oddi wrth eu gobaith bydol,

a pheri iddynt ymbarotoi at galedfyd, yna

y maent yn ei gusanu yn fwyn i'w adaeí—yn
anfoddlawn yn wir i golli y nef, ond yn fwy
anfoddlawn i'w phrynu mor ddrud. Yn
debyg i rai bechgynos a wnant ddewisiad

plentynaidd o ryw alwad felus, fel hono sy

gan y cyff'eithwyr, o herwydd y dant blysig

sy ganddynt i'w thameidiau ammeuthyn;
ond, wrth gyfarfod â saws sur o lafur a

phoen sydd yn eu canlyn, y maent yn ym-
ollwng ac yn blino ar eu gwaith. Y mae
danteithfwd crefydd wedi tynu llawer i'w

phrofi, y rhai a dramgwyddant wrth eu gor-

chwylion anhawdd. Y mae yn rhaid cael

ysbryd arall, na ddichon y byd ei roddi

na'i dderbyn, i ddilyn Crist yn gyflawn.

Defn. 2. Bydded hyn er annogaeth i chwi,

Gristionogion, i lafurio am yr ymroad a'r

gwrolder sanctaidd hwn sydd mor rheidiol

at eich profles Gristionogol fel nad ellwch

hebddo fod yr hyn yr ydych yn ei broffesu.

Y mae yr ofnog yn flaenaf ym mysg y rhai

sydd yn teithio i uffern: Dad. xi. 8. Y
treiswyr a'r glewion sydd yn cipio y nef:

Mat. xi. 12. Erioed ni ddarfu i'r anwrol ei

hennill. Na ddywed fod genyt waed bren-

inol yn dy wythienau, a'th fod wedi dy eni o

Dduw, oni fedri brofi dy achau trwy yr

ysbryd ardderchog hwn, i feiddio bod yn
sauctaidd er gwaethaf dynion a diafliaid.

Y mae yr eryr yn profi ei chywion wrth yr

hcil; felly Crist ei blant wrth y gwroldeb

a faidd wynebu angau a pherygl er ei fwyn
ef: Marc viii. 34, 35. O! y fath olwg an-

hardd yw pechadur hyf a sant ofnus—un
yn ymroddi mewn drygioni, a Christion yn
anwadal yn ei yrfa sanctaidd—gweled euog-

rwydd yn gyru diniweidrwydd i ffoí—uffern

yn cadw y maes, dan herio yn ddigywilydd

â banerau uchel o halogrwydd amlwg, ar
saint yn eu cuddio gan gywilydd, neu yn eu

gadael gan ofn! Hwy a ddylent yn hytrach

eu gwisgo yn eu cylch, a marw ar y fan, na

thraddodi fel hyn enw gogoneddus y Duw y
maent yn galw arno i gael ei ddirmygu gan

ei elynion. Gan hyny, O! chwi saint, ym-
galonogwch, ac ymnerthwch: mae eich achos

yn dda; y mae Duw ei hun yn priodi eich

'cweryl, ac y mae wedi gosod ei Fab ei hun
yn flaenor yn y maes, yr hwn a elwir " Tyw-
ysogeinhiachawdwriaeth;" Heb. ii. 10. Efe

a'ch arwain chwi ym mlaen mewn calondid,

ac a'ch dwg. ymaith mewn anrhydedd. Efe

a fu byw a marw drosoch; efe a fydd byw a

marw gyda chwi. Am dosturi a thynerwch

at ei filwyr, nid oes cyffelyb iddo. Dywedir

am Trajan, ei fod wedi rhwygo ei ddillad i

rwymo i fyny archollion ei fìíwyr. Tywallt-

odd Crist ei waed, megys balm, i iachau

archollion ei saint; ac y mae drylliad ei

gnawd i'w rhwymo hwynt i fyny. Am wr-

older hefyd, nid oes debyg iddo ; erioed ni

throdd efe ei gefn ar berygl; naddo, pan

oedd llid uffern a chyfiawnder y nef wedi

dyfod i'r maes yn ei erbyn. "Yr lesu yii

gwybod pob peth oedd ar ddyfod arno, a

aeth allan, ac a ddywedodd, Pwy yr ydych

yn ei geisio?" loan xviii. 4. Am lwyddiant,

mae yn anorchfygol: ni chollodd efe frwydr

erioed; naddo, pan gollodd ei fywyd, ennill-

odd y maes, gan gludo yr yspail gydag ef i'r

nef, yng ngherbyd gorfoleddus ei esgyniad.

Yno y mae yn ei arddangos ar gyhoedd, er

llawenydd annhraethol i saint ac angelion.

Yr ydych yng nghanol llu ardderchog eich

cydfilwyr—pob un yn fab i dywysog. Gwel-

wch rai, dan ddyoddef gyda chwi yma isod

ymdrech mawr o helbulon a phrofedigaeth-

au, yn cymmeryd y nef trwy ruthr a thrais.

Ereill, gellwch eu gweled ar ol aml ruthr, en-

ciliad, ac ail drefniad ar eu ffydd a'u hamyn-
edd, wedi dringo ar furiau'r nef yn gongcwer-
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wyr. Oddi yno y maent megis yn edrych i

lawr ac yu aich galw chwi, eu cydfrodyr ar y
ddaear, i ddj fod i fyny'r bryn areu bo]au.gan

ochel-lefain. Deuwch ym mlaen, h byad y
ädinafl yn aiddo i chwí, megifl y maa yn awr
yn BÎddon ni, y rhaî sawaom, wedi ychydig

ddyddian o ymladd, eui ooioni I ur < •~r < 'iiinnt

necol; ac y mae im munud <>'i rwynhao wedi

yohu ymaith ein holl ddagrau, iachan ein

holl glwyflau, e pheri i ni anghofio Uymder
yr ymlaadfa gan orfoledd y foddugoliaeth

gawsom. Mewn gflir, Gristionogion, y mae
Duw a'i angelion yn edrychwyr, yn flyíwiar

fljeh ymddygiad, megifl plant y Goruchaf.

V mae poh gwrorwalth a wnelo * - í «^-
1 * ffydd

yn erbyn pechod a Batan, yn peri bloedd yn

y nef; y pryd y byddoch yn mathra yn wrol

y demtafliwn vma,yn dringo yr annawfldra

acw, nen yn bjJ enmll y tír b goUasoch ych-

ydig o'rblaen allan o ddwylaw aich gelynion.

Am <i*'h anwy) Waredwr, sy'n Beryu ger-

Uaw, â chyflawndero nerth newydd Pch cy-

mhorth mewn caledi, y mae <i galon yn
ll.-unu ynddo o lawenydd wrth weled y
prawf o'ch oariad atto, a'ch awyddfryd
droflto, yn eich h<>ll ymladdau ; ac nid

anghofìa efe yr holl wasanaeth ffyddlawn a

wnaethoch yn ci ryfeloedd ef ar y ddaear.

Ond pan ddeloch or maes, efe a'ch derbyn
gyd&'r un fath lawenydd äg y derbyniwyd
9 <-i hun gan ei Dad ar ei ddychweliad i'r

ncf. Vn awr, Cristion, os wyt ti yn nieddwl

dal i fyny fcl hyn yn gaJonog yn erbyn
gwrthwynebiad ar dy daith i'r nef, megis y
byddai yn dda i ti gael <-<><li dy ysbryd trwy

y fath reddyliau mawrfrydig sy'n gwrplir
enaid, felly edrych mewn moda arbenig ar

fod dy egwyddorion \\<<li eu iawn Befyulu;
(^ amgi n, bydd dy galon yn anaafadwy: ac

y niîie calon ansafadwy yn wau fcl dwfr; nîfl

dichon ragorj mewn gwrolder. Y mae dau
beth yn rhodiol at sefydlu ein hegwydd-
(.linll :

—
laf. l.arn scfydlog yng ngw irionedd Duw.

Y dyn na yr pa betn, neu pwy, y mae yn
ymladd <>'i blaid, buan y gellir <-i gael i

newid <i ochr. neu o Leiaf i fod yn anmnleid-
tiar). Ý maefrfathi'wcaeldanyrenw

obroffeewyr; prin y medrant ddanj

bfl bethygobeithiant, na phw y y gobcithiant

yuddo; ctto, inyiiant cu cyfrif yn Gristion-

ogion,er rhedeg çyn gwybod en oeges: neu,

osoes ganddynt rai egwyddorion daliedig, y
• inor anscfydlog, liyd ouid yw DOD

L'wynt yn 00. rhwytlm i lawr ív\ Ûecnan
rhyddion oddi ar ben t. Buan y rhoir Bèl

ddaU ar anaUiad spraradwyddus; tra y mae
yniroad síinctaid<l, wcdi ci scilio ar cgwydd-
orion diyagog, yn oodi .i ban fel eraig yng
nghano] y tonan. u V rhai adwaenanl
«•u Duw, a fyddant gryfion, ac a ffynaut;"

l>i, , \i. '.VI, Myn- j-i yr Oedd yr Bngel
wrth h.-mi'l, ]>wy oe<ld y bobl a safent

wrth cu pruffes a tliroa Ddnw, yn yr awr

hono o brofedigaeth ac erlodigacth a ddygid
arnynt trwy Àntiochus; nid yr Iuddewon
<>11: Uygrwyd rhai <> honynt trw weniaith;

brawycnwyd eraill trwy fygythion o<l<li wi-th

eu profles. lihyw ychydig, o egwyddorion
diyagog, y rhai a adwaenént eu Duw, yr hwn
a waaanaethent, rhai Beiliedig yn eu crefydd;

y rhai'n a fyùdciit grytion, ac a ffynnent.

Jlyny yw, byddent yn anllygradwy ergwen-
iaith, ac yn anoTcnfygol er grym a gor-

threch.

2ii, Cyfciriad diingrith at iawn ddiben yn
cin proffeR Er mor wybodna y byddo dyn
yni mhethao LVjst, oni bydd v'\ ddiben yn
oniawn yn ei l)i<';!'.s. bydd ei cgwyddorion
yn crogi yn fhyddion; nid anturra <nfe nem-
awr, nac ynihcll, er niwyn Crist; <lim mwy,
na pheUach, n;vj hyd at gadw ei ben ei hun.

Dicnon rhagrithiwr ddangos rhyw f^'wiog-

rwydd am dro, a pheth calondid i orchfygu
aníiawsdcnm drofl amscr; ond cfe a ddengys
ci ystrangc o'r diwcdd. Y dyn a fo â gau
ddiben yn ei broffcs, buan y daw efe hyd ei

phen draw, pan wesffir ar y bys troed y niae

ci gorn arnoj fy meadwl yw, pan ei gelwâr i

ymwadu â'r peth yr oedd ei galon ddrwg yn
cyfeirio ato yr holl amser. Ar hyn y mae
ei galondid yn pallu; nis gall efe fyned ym
inhcllach. Ò ! gwyliwn rhag y ti-awst-lygad

yma ar ein budd, arfwyniant, anrliydedd,

neu ddim islaw Crist a'r nefoedd; o herwydd
y rhai'n a ddygant y galon ymaith, feí y
dywed y prophwyd am win a gwragedd
(líos. iv. 11); hyny TW, cin cariad ; ac os
dygir ein cariad ymaith, ni bydd nomawr
galondid wedi ei adael dros Grist. Mor ga-

lonog oedd Iehu ar y cyntaf ! Ac y mae yn
mynegi i'r byd mai ei sôl dros Dduw ydoedd.
Ond jiahaiu y mae <'i calondid yn pallu cyn
gorphen hanner ei waiu? Nid oeda ei galon
weai ci Befydln yniawn erioed. Ynmpeth
ag a gynhyrfodd ei scl ar y cychwyn, a'i

líwfrhaodd ac a'i diffoddodd yn y diwcd<l; a
hyny oedd ei Bydd-ymgaifl. Ei awydd àm
deyrnaa a*i swnaeth yn wresog yn erbyn t
Anab, i dori ymaith y gwr a allasent mewn
amser ei ddioneddu er; Âr ol gwneyd hyny,
.-. i Befydln ei hon, ni feiddiai efe fynedí
ffwaitfa Dnw ym mlaen yn drwyadl, rhag
i.ld<> soUi yr hyn a gawsai trwy ddigio y
b..hl â drwYcìad cyflawn. Yn «lebyg i i-ai

milwyr, w<di iddynt gaeì ysbail gyfoethog
wrth ddifrodi rhyw dref, nid da yr ymladd-
aut byth ai* ol hyuy.

PENNOD II.

Am. ncrth y saint. Pa lc y mae, o pha ham yn,

driimredig yn Nuw.

Y mah'u drydedd gaingc yn canlyn; ac yn
< yimwys cyfarwyddyd^ rhybuddiol. Wedi
iddo annog y saint yn Ephesus, ac felly y
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eredinwyr oll, i ymroad a chalondid sanct-

iddd yneu milwriacth, rhag i hyn gael ei

g;ungymmeryd, a magu ynddynt dyb am eu

nerth eu hunain i'r frwydr, y mae'r apostol

yn eu tywys allan o honynt eu hunain am
y nerth hwn, sef at yr Arglwydd ;

" Ym-
nerthwch yn yr Arglwydcì." Oddi yma,
cleliwch sylw:

—

Athr. Fod nerth y Oristion yn gorwedd yn
yr Arglwydd; nid ynddo ei hun. Y mae
nerth y blaenor niewn lluoedd ereill yn gor-

wedd yn ei fiiwyr; y mae efe yn ehedeg ar

eu hd&euydd hwynt, fel y dywedodd cadben

mawr unwaitb wrth wr ei lu. Os brigdorir

eu plu hwynt, os torir eu grym, y mae efe

wedi colli. Ond, ym myddin y saint, y mae
nerth pob sant, 'ie, hoil lu y saint, yn gor-

wedd yn Arglwydd y lluoedd. Gall Duw
orchfygu ei elynion heb eu dwylaw hwynt;
ond ni fedrant hwy gymmaint ag amddifíÿn

eu hunain heb ei fraich ef. Un o enwau
Duw ydyw "Cadernid Israel;" 1 Sam. xv.

29. Efe oedd nerth calon Dafydd; heb ei

nerth hwn,yr oedd y biaenor gwrol hwnw yn
ymddwyn yn wael hynod gan ofn, wrth air

ueu ddau o enau y Philistiaid; ond pan ei

eyunelid yn ei freichiau ef, medrai ofyn

gwaethaf y cawr a waradwyddodd fyddin

gyfan. Efe oedd nerth ei ddwylaw; " efe a

ddysgodd ei ddwylaw i ryfela;" ac felly, efe

yw uerth ei holi saint yn y rhyfel liwn, yn
erbyn pechod a Satan. Y mae rhai yn gosod

goí'yniad, A oes un pechod yn cael ei weith-

i ecfu yu y byd, heb fod gan Satan ran ynddo?
Ond pe gofynid, A oes un weithred sanetaidd

yjj caei ei gwneuthur, heb gynnorthwy neill-

duol Duw yn cydweithio? Atebir hyny
yn loan xv. 5. " Hebof ii, ni ellwch chwi
wneuthur dim." O nerth Duw y mae y
meddwl a í'o'n dda: " nid o herwydd ein bod
yn ddigonol o honom ein hunain i feddwl
dim megys o honoin eiii hunain; eithr ein

digonedd ni sydd o Dduw ;" 2 Cor. iii. 5.

Nyni apostolion, nyni saint, sydd â c/ras

grcddfol genym; etto, y mae hwn fel dwfr
yng ngwaelod pydew, yr hwn nis ceir i fyny,

er ein holl sugn-weithio ni, líyd oni t-hyw-

allto Duw i mewn ei ras cynhyrfiol; ac yna
y mae'ii dyfod. Y mae ewyüysio yn fwy na
meddwl; egnio ein hewyllys hyd weithrediad
sy fwy na'r ddau:—o Dduw y mae y rhai hyn.
" Duw yw yr hwii sydd yn gweithio ynoch
ewyllysio, a gweithredu o'i e^yilys da ef;"

Phü. ii. 13. Efe sy'n gwneyd y galon yn
newydd ; ar ol ei gwneyd yn gymhwys i

ysgogiad nefoi, gan ei gosod, megys, yn ei

hiawn le, y mae yna yn ei dirwyn i fyny
trwy ei ras cynhyrfìol, ac yn ei gosod i ger-

dded, y meddyliau i ysgogi, yr ewyllys i

gychwyn, a thynu tuag at y gwrthddrych
o'i flaen; etto yma, sefyll a wna y cerbyd;
ac nis gall fyned i fyny i fiyn y weithred,
hyd oni roddo Duw ei ysgwydd wrth )t ol-

»vyn; "Yr ewyllysio sydd baiod genyf;

eithr cwblhau yi* hyn sy dda, nid wyf yn
medru arno ;" lihuf. vii. 18. Duw sydd
wrtli droed yr ysgol, a'i phen uchaf hefyd

;

yn awdwr ac yn berffeithydd ; 'ie, yn helpio

ac yn codi yr enaid ar bob cam yn ei esgj'ii-

iad at unrhyw weithred dduwiol. Belìach,

y mae'r Oristion wedi ei osod ar waith; pa
hyd y ceidw efe yn dn ato ! Och ! enaid

truan ! Dim yn hwy nag y dalier ef gan yr

un Taw ag a'i galiuogodd ef i ddechreu.

Buan y treulia efe y nei-th a dderbyniodd: yn
ganlynol, i'w ddal ymlaen ar ei yrfa sanct-

aidd, y mae'n rhaid cael nerth adnewyddol
o'r nef ar bob moment. Hyn a wycidai

Dafydd; ac am hyny, pan oedd ei galon

mewn agwedd mor sanctaidd ag y profodi

erioed, a^i bobl trwy eu hoffrwm ewyllysgar

yn dangos }T un peth, etto, y niae efe y
pryd hyny yn gweddio ar Dduw, " Oadw
hyn yn clragywydd ym mryd meddyli.au

calon dy bobl; a pharotoa eu calon hwynt
atat ti;" 1 Cron. xxix. 48. Y mae'n mawr-
ygu y drugaredd a'i gwnaeth }

rn ewylìysgar,

ac yna yn erfyn am ei ras ym mheliaeh, i'w

nerthu, a chyìymu cwlwm, fel na syrthiai y
perlau liyn ynìaith, oedd newychi eu rhoi yn
gadwyn am eu caionau. Y Oristion, pan yn
ilawnaí' o gyfraniadau dwyfol, nid yw ond
rhyw wydrn heb droed ; ni ddichon efe

sefyll na dal yr Iau a dderbyniodd ddim
yn hwy nag y dalio Duw ef yn ei law nerth-

oL Am hyuy y mae Oiist, pan ar fyned i'r

nef, ac ai gyuimeryd ei genacl gycla ei biant,

yn rhagofyn gofaì ei Dad cirostynt, pan y
'byddai efè wedi myned •ymaith ;

" Y Tacl,

cadw hwync;" loan xvii. 11. Fel pe dy-

wedasai, Nid addas eu bod yn unig; plantos

druain clifedr yd^ynt; ni fedrant ua cherdd-

ed na sefyll heb îielp. Hwy a gollant y gras

a roddais iddynt, ac a syrthiaut i'r magiau
yr oeddwn i yn eu cadw rliagddynt tra fum
gyda hwynt* os byddant ond o'th olwg
neu o'th freichiau di ond am foment ; Am
hyny, "O Dad! cadw hwynt"

' Drachefn, ystyriwcli y Cristion fel yn ym-
roddi at. ryw ddyledswydd o addoliad Duw

;

y mae ei nerth o hyd yn yr Arglwydd. A
fynai efe weddío? Pa le y'caiff' efe ddefnydd
at ei weddi? Och! nis gyr efe beth a
wedd'ia megys y dylai: Rhuf. viii. 26. Os
gadewir ef ei hun, efe a weddîa ei hun yn
fuan i ryw brofedigaeth neu gilydd, ac a
waedda am yr hyn y byddai yn greulawn i

Dduw ei rocidi. Am hyny, y mae Duw yn
rhoddi geiriau yn ein geneuau ni;

—" Cym-
merwch eiriau gyda chwi, a dywedwch;"
Hos. xiv. 2. Wel, yn awr y mae wedi rhoi

geiriau yn ei enau. Och! hwy a rewant yn
ei wefusau, oni chaiff efe beth gwres serch

a chalon i roddi iddynt rediad. A pha le y
ceir y tân hwn? Nid oes wreichionen i'w

chael ar ei aelwyd ef ei hun ; oddi eithr rhyw
dân dieithr, o ddymuniadau natur, yr hwn
ni wna y tro. ba le ynte y mae yn rhaid
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ìt tân ddyfod i ddadmer ia y galon, ond o'r

nef ì Yr Ysbryd, efe sy raid iddo ymestyn
ar yr enaid (fel y prophwyd ar y bachgen:
2 Bren. iv. .34) ; ac yna, daw yr enaid i beth
cynhesrwydd tyner, a gwres nefol yn ei

serchiadau. Ehaid i'r Ysbryd beri yr och-
enaid, ac yna yr enaid a ocheneidia;—efe

sydd yn ein cynnysgaethu â'r ocheneidiau
a'r griddfanau hyn, eydd yn troi hwyliau
gweddi; efe sydd yn toddi y galon, ac yna
yn tori allan o'r galon mewn ocheneidiau,

allan o'r gwefusau mewn areithyddiaeth

nefol, ac allan o'r llygaid fel dyfr-ddor yn
llif o ddagrau. Etto, ym mhellueh, wedi Pr
creadur gael nerth i ymdrechu â Duw mcwn
gweddi, pa beth a fydd ei ennill er hyn oll

.

;

Bwriwch ei fod yn wan mewn gras, a all efe

weddio ei hun yn gryf, neu ei lygredd yn
wan? Na: nid ydyw hyn i'w gael mewn
gweddi, fel gweithred y creadur. O'r nef y
daw hyn hcfyd;

—

a Y dydd y llefais, y'm
gwrandewaist; ac a'm cadarnheaist â nerth
yn fy enaid;" Salm cxlviii. 3. Mewn dyl-

edswydd y cafodd Dafydd y rhodd; etto,

nid gan ei ddyledswydd, ond gan ei Dduw.
Nid gweddio ei hun yn gryf a wnaeth, ond
Duw a'i cryfhaodd yn ei weddi. Wel,
trowch olwg unwaith etto at y Cristion, pan
ymarforo âg brdinhad arall—gwrandaw ar

bregethiad y gair. Nerth yr enaid i wrandaw
—o Dduw y mae; "Efe sydd yn agoryd y
galon i ddâl;" Act. xvi. 14. Iè', efe sydd yn
agor deall y Cristion i dderbyn y gair, fel

ag i ddirnad yr hyn a feddylir ynddo. Y
mae yn debyg i ddychymyg Samson, na
fodrwn ni ei ddirnad heb ei anner ef. Efe
sydd yn agoryd bru yr enaid i ymddwyn
trwyddo, megys y deall i ddirnad am dano,

hyd onid vw yr enaid annrwythlawn yn
dfýd " yn llawen fam plant." Bu Dafydd
yn eistedd am hanner blwyddyn dan ddar-
lleniad cyhoedd y gyfraith, a chroth ei galon
yn gauedig, hyd oni ddaett Nathan a Duw
gydag ef ; ac yn a\\T yw am^ei bywoliaeth.

Ÿ mae yn ymddwyn yn ebrwycld 'ie, ac yn
esgor yn yr un dydd, gan syrthio yn y fan i

loesion ehwerw o ofid am ei bechodau; a'r

rhai hyny uis gadawsant ef nes iddo gael eu

tafiu aílan yn y ealm beraidd hono—ýr unfed
ar ddeg a deugain. Pa ham y bu i'r un
gair hwn weithio mwy na'r cwbl o'r blaen?

önid am fod Duw yn awr yn gweithio gyda
ei air, yr hyn ni wnaethai o'r blaen? Ani
hyn y dywedir mai efe sydd yn dysgu ei

bobl i wellhau: Esa. xl\iii. 17. Yn y nef y
mae eisteddle yr hwn a ddysg galonau. Pan
y galwo îsbryd Duw, sydd yn ben meistr,

enaid oddi wrth ei is-feistr atto ei hun, ac y
dywedo, "O enaid! nid wyt ti ar yr iawn
lwybr i gael budd oddi wrth wrandawiad y
gair; fel liyn ac fel hyn y mae i ti ddirnad
am y cýfryw wirionedd, a defnyddio y cyf-

ryw addewid:" yu ddioed, y mae Uygaid ei

ddeall yn ymagor, a'i galon yn llosgi o'i

fewn tra y mae efe yn ymddyddan âg ef.

Fel hyn y gwelwch wirionedd y pwngc hwn,
mai yn yr Ái*glwydd y mae nerth y Cristion.

Bellach, rhoddwn rai amlygiadau er prawf.

dosb. i.

Rhes. 1. Gellir cymmeryd y rheswm c^Titaf

oddi wrth natur y saint a'u gras:—creadur-
iaid ydynt hwy, a'u gras hefyd. Yn awr, y
mae yn natur creadm* ymddibynu ar Dduw,
ei Greawdwr, am ei fod, a'i weithrediad
hefyd. A fedrwch chwi ddirnad am un
ddamwain, heb berthyn i'w hachos—gwyn-
der, heb berthyn i'r pared, heu yr hyn y mae
y gwynder vn Ido? Mor ammhosibl a hyny
yvr i'r e; 1, neu weithredu heb nerth
Duw. Y mae bod, a gweithredu, ynddo ac

o hono ei hun, yn bnodolder mor anghyf-
ranadwy o eiddo y Duwdod, fel na ddichon
efe ei gyfranu i w greadur. " Efe sy Dduw,
ac nid neb arall." Pan wnaeth efe y byd,
dywedii-, yn wir, ei fod wedi gorphen ei

waitli, sef y greadigaeth; ni wnaeth un
math na rhywogaeth newydd o greaduriaid

yn chwaneg. Ond hyd y dydd íiwn y mae
ei waith o ragluniaetíi heb ei orphen. " Y
mae fy Nhad yn gweithio hyd yn hyn," eb

Crist {loan v. 17); hyny yvv, yn cynnal ac

yn cynnysgaethu yr hyn a wnaeth â grym i

fod a gweithredu. Am hyn y dywedir mai
Efe sydd " yn gosod ein henaid mewn byw-
yd." Dichon gwaith a wnelo dyn o gelf-

yddyd sefyll am dro, ar ol ei orphen, heb
help y gweithydd; megys t, ar ol niarw y
saer a'i gwnaeth: ond nid yw gweithredoedd
Duw, o natur nac o ras, byth oddi ar ei

law ef. Ac am hyny, megys y dywçdir fod

y Tad yn gweithio hyd yn hyn; felly y Mab,
i'r hwn yr ymddiriedwyd am waith y pryn-

edigaeth, efe a ddywed i ni ei fod yntau yn
" gweithio hefyd." A phan yr adgyfododd,
nid oedd efe yn rhoddi terfyniad ar ei

waith, ond mewn modd tebyg i'w Dad yn
gorphen gwaith creadigaeth. Y mae Duw
wedi gorphen creu ; felly Crist wedi gorphen
pwrcasu trugaredd, gras, a gogoniant i gred-

mwyr, trwy farw unwaith. Ac megys y
gorphwysodd Duw yn niwedd creadigaeth,

felly yntau, wedi iddo orphen pryniad tra-

gwyddol, " a phuro ein pechodau ni trwyddo
ef ei hun, a eisteddodd ar ddeheulaw y
Mawredd yn y goruwchleoedd;" Ileb. i. 3.

Etto, nid yw efe yn darfod â gwaith trwy
eiriolaeth di*osom gyda Duw, nac â gwaith
trwy ei Ysbryd, ynom, dros Dduw. Trwy
hyn y mae efe yn cadw ei saint, eu grasau,

a'u cysuron, mewn bywyd; ac heb hyn, hwy
a redant i lwyr fethiant. Wrth hyn, gwel-

wn fel y mae gras yn greadur, y mae y Crist-

ion yn ymddibynu ar Dduw am ei nerth.

< hrl yin mliellach

—

2. *Y mae gras y Cristion, nid yn unijf yn
greadur, ond yn greadur gwan, yn ymladd â

gelynion cryfach nag ef ei hun; ac am hyny,
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. nis gall gadw y maes heb nerth cynnorth-

wyol o'r nef. Y gwanaf a wthir i'r wal, oni

ddaw' cymhorth iddo. Nid yw gras yn y
bywyd hwn ond gwan, megys brenin yn ei

gryd
;
yr hyn sydd yn rhoddi mantais i Satan

ymgryfhau yn ei ddichellwaith at aílon-

yddu llywodraeth y brenin ieuangc hwn yn
yr enaid; ie, a buan y gwnai efe ddiwedd ar

y rhyfel yn nyfethiad gras y credadyn, oni

bai fod y nef yn ei gymmeryd dan ei nodd-

tfd. Y mae yn ddiau fod mewn gras, pa le

bynag y byddo, egwyddor sydd yn peri iddo

ddymuno ac ymgais am ei gadw ei hun, yn
°1 7 ëTym a f^do ynddo; ond, gan rym
gorthrech, y mae yn rhaid y derfydd am
dano, oddi eithr ei gynnorthwyo gan Dduw.
Fel tân mewn coed irion, yr hwn sydd yn
marweiddio ac yn lleithio y rhan a ennyn-
wyd, fe ddiffydd mewn amser, oni chaifí' ei

chwythu a chwanegu tân at yr ychydig

hyny; felly 'y gwna gras yn y galon. Trwy
fuddugoìiaeth y mae Duw yn dwyn ei ras

i'r galon. Yn awr, megys mewn^ dinas a

orchfygir, er i rai ymroddi, a bod yn ddeil-

iaid cywir i'r concwerwr, etto, y mae yno
ereill yn cydfwriadu am ysgwyd ymaith yr

iau; ac am hyny, y mae yn gofyn yr un
gallu i'w cliacìw ag oedd i'w hennill ar y
cyntaf. Y mae yn y Cristion ran ddiadgen-

edledig, sydd yn anfoddiawn i'r tro newydd
hwn yn y galon, ac mor wrthwynebus i ddy-
fod dan lywiad hyfryd teyrnwialen Crist, ag
oedd y Sodomiaid i Lot fod yn farnwr ar-

nynt. Pa beth! y cydymaith hwn—estron

—i'n rheoli ni? Ac y mae Satan yn flaenor

i'r dorf derfysgus hon yn erbyn y Cristion.

Felly, pe ni byddai i Dduw adgryfhau yn
barhaus y drefedigaeth (colony) newyddblan-
edig hon yn y galon^ byddai i'r gwr gened-

igol a adawyd (llygredigaetìiau yr wyf yn
feddwl), ddyfod o'u tyllau a'u llochesau cyn-

llwyn, a difa yr ychydig ras sy gan y sanct-

eiddiaf ar y ddaiar. Byddai megys bara i'r

gwangcwyr hyn.

Y trydydd amlygiad a ellir ei gymmeryd
oddi wrth y bwriad mawr a esyd Duw iddo

ei hun yn iachawdwriaeth y saint; 'ie, yn y
gorchwyl hwnw, o'i ddechreu i'w ddiwedd;
ac y mae yn ddeublyg.

laf. Mynai Duw ddwyn ei saint i'r nef
yn y fath ff<^*dd ag a fyddai yn fwyaf dang-
osiadol o'i fawr gariad a'i drugaredd atynt.

2il. Mynai, felìy, ddangos ei gariad a'i

drugaredd atynt, fel y byddai y taliad yn ol

iddo yn fynegiad i'r radd uchaf o'i ogoniant
ei hun. Yn awr, i'r ddau beth hyn, fe ym-
ddengys yn fuan mor gymhwys ydyw fod i'r

saint dderbyn ganddo ef y cyfan o'u nerth
ar hyd eu holl daith i'r nef.

(1.) Y mae y ffordd hon o gyfranu nerth
i'r saint yn peri clod dyblyg i gariad a thru-
garedd Duw.

(laf.) Y mae yn defnynu melusdei i'r

cwbl a fedd neu a wna y credadyn. Pan y

profo radd o gysur yn ei fynwes, o helaeth-

iad calon at ddyledswydd, neu o gynnaliaeth

dan brofedigaethau, wrth ystyried o ba le

y daeth y rhai hyn oll, pa gyiaill sydd yn
eu danfon i mewn—" Nid o'm pydew fy hun,
na chan neb creaduriaid y oefais hwynt.
O ! fy Nuw a fu yma, ac a adawodd ar ei ol

y pêr arogl hwn o ddiddanwch yn fy myn-
wes. Fy Nuw sydd, heb yn wybod i mi,
wedi llenwi fy hwyliau âg awelon ei Ysbryd,
a'm dwyn oddi ar feisle fy marweidd-dra fy

hun lle yr oeddwn wedi glynu. O! ei hael

Ysbryd ef a ddaliodd fy mhen ac a attegodd
fy nghalon yn y eyfryw gystudd a phrofed-
igaeth; onide, darfuasai am danaf mewn
ilewyg o anghrediniaeth. Pa fodd na bydd
i hyn yn rhwydd beri i enaid grasol garu
Duw—ei amddiffyn yn dyfod mor ddigyf-

rwng o'r nef ì Hyn a gollid pe byddai gan
y Cristion ddim nerth at ei helpio ei hun, er

i'r ystôr hwnw o nerth ddyfod ar y cyntaf

oddi wrth Dduw. Pa un, dybygech chwi,
sy'n dangos mwyaf o gariad ac ymostyngiad
mewn tywysog, bod iddo roddi i un a hoffai

ddogn blyneddol i fyw arno trwy ei ofal ei

hun, ai ynte bod i'r tywysog hwn gym-
meryd y gofal penaf arno ei hun, a dyfod o
ddycld i ddydd i d y gr hwn, edrych i'w

fwydgell, i weled pa ymborth sy ganddo, a
phetli yw ei draul, a darpar felly yn wastadol
drosto, o bryd i bryd? Ysgatíydd y byddai
i ryw felchyn a chwennychai fod yn wr iddo
ei hun, neu a garai ei dywysog yn llai na'i

foddion, ddewis y blaenaf ; ond gwr a fyddai
yn chwennych cael calon a chariad ei dyw-
ysog, efe a dra-serchai yr olaf . Fel hyn y
gy^na Duw â'i saint. Mae y Duw mawr yn
dyfod, ac yn edrych i'w celloedd; mae'n
gweled pa faint yw eu hystôr, ac yn anfon i

mewn, yn ol fel y gwelo'r angen. "Gyr
eich Tad nefol fod arnoch eisieu y pethau
hyn;" a chwi a'u cewch hwynt. Gyr fod
arnoch eisieu nerth i weddio, i wrandaw, a
dioddef drosto; a rhoddir i chwi yn yr awr
hòno.

(2il.) Y mae'r ffordd hon sy gan Dduw i

drin ei saint yn chwanegu at gyflawnder a
sicrwydd eu nerth hwynt. Pe byddai'r
ystôr yn ein dwylaw ni, buan y ceid ni wedi
tori i fyny. Y mae Duw yn gwybod nad
ydym ni ond llestri sy'n gollwng; pan fo'm
lawnaf, nid yn hir y gwnawn ei ddal; ac am
hyny, i wneyd pob peth yn sicr, y mae yn
ein gosod dan ffrydiau ei nerth ef ; a than y
pistyil, y mae llestr agenog yn cael yr hyn a
gollo. Fel hyn y mae cyflenwad parhaus, er

ein colliadau ni. Yn y modd hwn y darpar-
odd Duw dros Israel yn yr anialwch; efe a
holltodd y graig, a'r dwfr oedd yn eu canlyn.

Nid traíiwngc am dro yn unig a gawsant;
ond yr oedd yn rhedeg yn ffrwd ar eu hoí
hwynt, fel nad ydych yn clywed dim mwy
o'u cwynion am ddwfr. Y graig hon oedd
Crist. Y mae i bob credadyn Grist wrth ei



10 HEBLAW HYN, FY MRODYR,

gefn, yn ei ddilyn â nerth, fel yr ä ym mlaen
i bob amgylchiad a phrawf. Y mae un
blodeuyn â gwreiddyn iddo yn werth llawer

mewn blodeuglwm (posy), am nad ydynt yn
tyfu yno, er eu pereidd-dra, ond yn gwywo
tra yr ydym yn eu gwisgo yn ein mynwesau.
Nerth Duw sydd megys y gwreiddyn, yn
cadw ein gras yn fywiog; ac heb hwn, pe
byddai mor ddisglaer a'r eiddo Adda, byddai
farw.

2. Y bwriad sy gan Dduw yng ngogon-
eddiad ei saint yw, dangos ei drugaredd a'i

gariad atynt, mewn modd ag y bo'r taliad

yn ol iddo yn fynegiad i'r radd uchaf o'i

ogoniant ei hun: Eph. i. 4, 12. Cyrhaeddir
hyn yn llawn, yn ei ffordd o nerthu'r saint,

nid â nerth o'u heiddo eu hunain, ond o

anfoniad eu Duw, fel y byddo eu traul yn
gofyn. Pe rhoisai Duw i'w saint ystôr o

ras i'w gosod i fyny, gan adael iddynt l*Avy

ei ddefnyddio, efe a fuasai yn ddiau i'w fawr-

ygu, am fod hyny yn fwy na dim dyled oedd
arno i'r creadur : ond ni chawsai efe ei gwbl-
fawrhau, megys yr awrhon, pan y mae'r
Cristion nid yn unig yn cael gan Dduw ei

nerth cyntaf i ymwasgu â Christ, ond o hyd
yn rhwymedig i Dduw am ymarferiad y
nerth hwnw ym mhob gweithred o'i yrfa

Gristionogol. Megys plentyn yn ymdeithio
gyda'i dad—telir am y cwbl; ond ei dad sy'n

dwyn y pwrs, nid efe ei hun. Felly y mae
côst y Cristion yn cael ei thalu ym mhob
cyflwr; ond nis gall efe ddywedyd, Hyn a
wnaethum i, neu y llall a ddyoddefais i:—
ond, Duw a weithiodd y cwbl ynof íi, a

throsof fi. Y mae crib balchder yn cael ei

dori yma; nid oes yma le i feddyliau hunan-
fawrhaol. Nid oes i'r Cristion ddywedyd,
Trugaredd yw fy mod yn sant; ond, ar ol

fy mod yn Sîint, bod fy ífydd yn gref, ffrwyih

o'm gofal a'm dyfalwch i yw hyn. Och

!

Gristion tlawd! pwy a gadwodd dy lygaid

yn effro, ac a gynnyrfodd dy ofal l Ài nid

hiliogaeth Duw oedd hyn, yn gystal a'th

ffydd ar y cyntaf ? Ni bydd i un sant ddy-
wedyd am y nef pan ddelo iddi, Ilon yw y
nef a adeiledais i, yng ngliryfder fy nerlh.

Na : dinas yw yr Ierusalem uchod, " saer ac

adeiladydd yr hon yw Duw." Y mae pob
gras, ì'e, pob gradd o ras, yn faen yn yr

adeiíad hono y gosodir ei niaen uchaf mewn
gogoniant. Yno y gwel y saint yn fwy a;n-

lwg y modd y bu Duw, nid yn unig yn seil-

iwr i ddechreu, ond yn rhad-roddwr hefyd,

i orphen yr adeilad. Ni chaiff gogoniant y
gwaiLh ei friwsioni a'i ranu yn ddrylliau

—

peth i Dduw, a pheth i'r creadur; ond telir

y cyfan oll i Dduw, a chydnabyddir ef oll

yn oll.

DOSB. II.

Defn. 1. A ydyw nerth y Cristion yn yr

Argíwydd, nid ynddo ei hun ? Yn sicr ynte,

y mae'n rhaid i'r dyn di-Grist fod yn greadur

tlawd a dirym, yn wag o bob nerth u gallu,

wneuthur dim o hono ei hun tuag at ei achub
ei hun. Os nad all y llong symmud, er ei

gwthio i'r môr a gosod ei thaclau a'i hwyliau
ar led, hyd oní ddelo'r gwynt a'u llenwi, Ua-
wer llai y dichon y coed, sydd yng nghadlas

y saer eu naddu a'u llunio eu hunain yn llong.

Oni ddiclion y pren byw dyfu, oddi eithr i r

gwreiddyn gyfranu ei sudd, llawer llai y
dichon polyn marw, pwdr, yn y gwrych, ac
heb wreiddyn, fyw o hono ei hun. Mewn
gair, os nad all y Cristion sy'n meddu bywyd
ysbrydol o ras roddi y bywyd Jiwn ar waith
lieb nerth oddi uchod, yna yn SÎcr, am uu
gwag o'r bywyd newydd hwn, a marw mewn
pechod a chamwedd, ni all efe byth genedlu
hwn ynddo ei hun, na chydsyniad at ei gen-
edlu. Y mae cyfiwr o ddi-adgenedliad yn
gyíiwr o analluogrwydd. " Crist, pan oedd-
ym ni eto yn weiniaid, niewn pryd a fu farw
dros yr annuwiol;" Rhuf. v. 6. Ac megys y
cafodd Crist y cyfan o ddynolryw wedi eu
gorchuddio âg adfeiliau eu cyflwr syrthiedig

—mor ddiallu at godi eu hunain oddi tan
bwys digder Duw, oedd yn gorwedd arnynt,

ag a fyddai un wedi ei gladdu tan furiau t
a syrthiodd, i ymachub oddi tan y pwys
hwnw heb help— felly y mae'r Ysbryd yn
cael pechaduriaid mewn cyílwr mor ddigy-

mhorth, mor ddi-allu i edifarhau, neu i gredu
yng Nghrist am iachawdwriaeth ag oeddynt
o honynt eu hunain i'w phwrcasu. Gwar-
adwyddus ynte am byth a fyddo iaith y
meibion balchder hyny, sy'n crio gallu natur

i fyny, fel pe byddai gan ddyn allu a medr
naturiol gyda'i briddfeini a'i glai ei hunan
i godi adeilad y cyrhaeddai ei nen hyd y
nef. "Nid o'r hwn sydd yn ewyllysio y
mae, nac o'r hwn sydd yn rhedeg chwaith;
ond o Dduw yr hwn sydd yn trugarhau;"

lihuf. ix. 16. Y mae Duw ei hun wedi
gwasgaru y cyfryw adeiladwyr Babel, ym
mwriadau eu calonau; efe sy'n codi y deml
ysbrydol hon yn eneidiau dynion, nid trwy
lu, nid trwy nerth o'r eiddynt hwy, ond
trwy ei Ysbryd ; ac felly, bydd rhad, rhad,

yn gyhoeddedig yn yr achos hyd byth. Gan
hyny, os mynai neb sydd yn ei gyflwr natur-

iol etto fod yn ddoeth i iachawdwriaeth, yn
gyntaf , bydded ffol yn ei o)wg ei hun, ymad-
awed â'i ddoethineb cnawdol, yr hon nid yw
yu (ìirnad pethau Duw; a goíyned ddoeth-

ineb gau Dduw, yr hwn sydd yn rhoddi, ac

heb ddannod. Os mynai dyn gael nerth i

gredu, bydded wan, a bydded fai*w i'w nerth

ei liuii, " canys nid trwy nerth y gorchfyga

gwr;" 1 Sam. ii. 9.

Defn. 2. Ai yn Nuw y mae nerth y Crist-

ion—onid ynddo ef ei hun? Y mae hyn yn
beth a ddyíai gadw y Cristion o hyd yn os-

tyngedig, pan fyddo yn cael yr helaethiad

mwyciî mewn dyledswydd, a'r cymhorth
mwyaf yu ei yrfa Gristionogol. Cofia,

Gristion, pan fyddo dy wisg oreu am danat,

pwy a'i gwnaeth—pwy a dalodd am dani.
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Nid ydyw dy ras a'th gysur yu waith «iy
j

ddwylaw dy hun, nac yn werth dy liaeddiaüt
j

dy hun. Na fydd, rhag cywüydd, yn faleh
j

ar draul un arall. Nid hir yi' erys y eyu-
;

northwy a ddefnyddir fel ìuammaeth i dy

falchder. Nid wyt ti yn arglwydd ar y
cynnorthwy sy genyt. Y mae dy Dad yn

ddoeth; a phan ganiatao i ti fwyaf at dy

gynnaiiaeth ysbrydol, ie, y pryd hyny, efe a

geidw y gyfraith yn ei law ei hun; a buan y
medr dy ffrwyno, os ofera wnei ar ei ras ef.

Bhodia yn isel, gan hyny, ger bron dy Dduw;
a hwsmonaetha yn dda y nerth sy genyt, gan

gofio mai nerth benthyg ydyw. Pwy a was-

traffa yr hyn y mae yn ei gardota? Neu,

pwy a rydd i'r cardotyn hwnw a waria ei

elusen mewn seguryd? Pan fyddo genyt

fwyaf, nid hir y gelli fod oddi wrth ddrws

dy Dduw. A pha fodd y gelli edrych yn ei

wyneb ef am chwaneg wedi i ti afradu yr

hyn a dderbyniaist?

PENNOD III.

Am ymarfer einffydd ar hollalluog nerth Duw.

Y mae y bedwaredd gaingc yn canlyn, a

hono yn cynnwys helaethiad cysurol, yngln
â'r annogaeth, yn y geiriau hyn—" Ac yng

nghadernid ei allu ef." Yma y mae ymoí-

yniad deublyg yn angenrheidiol at egluro yr

ymadrodd:—1. Pa beth ydyw cynnwysiad y
geiriau, " cadernid ei alìu efì" 2. Pa beth

yw "ymnerthu yng nghádernid ei allu ef?"

1. " Cadernid ei aliu ef." Ymadrodd yn

ol y dull Hebraeg ydyw; ac, yn ol ystyr, yr

un peth yw a'i "gadarn allu ef;" tebyg i'r

ymadrodd hwnw {Epk. i. 6), " er mawì go-

goniant ei ras ef ;" hyny yw, er mawl ei ras

gogoneddus ef. Ac nid yw ei "gadarn aìiu"

yn arwyddo dim llai na'i nerth hollalluog.

Gelwir yr Arglwydd weithiau yn " nerthol

a chadarn (megys yn Salm xxiv. 8);_ weith-

iau yn " gadarnaf," yn ol gradd y gair Heb-
raeg yn ÙaLm xlv. 3; ac weithiau yn "Holl-

aliuog." Yn y cwbl, ni feddylir dim llai na
" galìu annherfynol hollalluog Dduw."

2. "Ymnerthu yng nghadarn allu," neu

yng nghadernid gallu yr Arglwydd : y mae
yn cynnwys y ddwy weithred hyn o ffydd.

laf. Cred ddiysgog gadarn, fod yr Ar-
glwydd yn hollalluog o nerth. " Ymnerth-
wch yng nghadernid ei aìiu;" hyny ydyw,
bydded eich cred yn gadarn reddfol am y
gwirionedd syìfaenol hwn—fod Duw yn holl-

alluog.

2il. Y mae yn arwyddo gweithred bellach

o ffydd, nid yn unig i gredu fod Duw yn
hollalluog, ond hefyd fod y nerth hollalluog

hwn o eiddo Duw yn rhwym er ei ddiffyn-

iad ef ; felly, i ddal i fyny yn galonog yng
nghanol pob drygau a phrofedigaethau, gan

ei nerth ef ei liun. Cany.i hyn yw amcan
yr apostol ; sef ein curo ymaith rhagpwyso
àr ein nefth ein hunain, ac felly catonogi y

|

Ci'ratîion i ddefnyddio cadernid Duw hoii-

j
alinog, moi rydd a phe byddai ei eiddoe i

| hun, pa hryd bynag y rhuthra Satan arno .

i metì unrhyw iodd. Fel y gwna dyn yr

yuiosodo lìeidr arut); efe a gyífry y cwbl o'r

grym a'r nertii sy gauddo yn ei hol'l gorph i

amddiíryn ei hitti a niweidio ei elyn; feily,

y mae yr apostol yu erchi i'r Cristion " yin-

nerthu'yti yr Arglwydd, ac yng nghadernid

ei allu ef;" hyny y\v, enaid, rhed at dy
Dduw, sydd â'i gadarn allu oll wedi ei fwr-

iadu a'i gyssegru ganddo ef ei hun at dy
noddi a'th amdditfyn. Dos: ymnertha ac

ymgastella ynddo trwy ffydd ddiysgog,.fel

yr hyn a gaiff ei roddi allan i'r eithaf, er

daioiii i ti. Oddi yma, y ddau sylwad hyn,

mi dybygwn, a dynant allan frasder y geir-

iau:

—

(laf). Y dylai fod yn ofal ac ymgais mawr
y Cristion yn mhob prawf a themtasiwn i

gadarnhau ei ffÿdd ar hollalluog nerth Duw.
(2il.) Mai ííyledswydd a gofal y Cristion

yw, nid yn uuig credu fod Duw yn hollallu-

og, ond gorphwys yn gadarn trwy ffydd ar

y nerth holiailuog hwn o eiddo Duw, megys
wedi ymi-wymo er nawdd a chymhorth iddo,

yn ei holl helyntion a'i brofedigaeth.au.

Athr. 1. Dylai fod yn ofal mawr y Crist-

ion, ym rnhob prawf, am gadarnhau ei ffydd

ar liolìalluog nerth Duw. Pan mae yn cy-

mliell ei Imn fel gwrthddrych hyder ac ym-
ddiried yr enaid mewn unrhyw fwlch neu

orchwyl mawr, yn gyffredin ni a gawn y
briodoledd hon yn estynedig yn y? addewid

fel yr afael sicraf i ffydd ymaflyd ynddi.

Megys y rhydd tad i'w blentyn, ar ffordd

arw, ei law i afael ynddi; felly, y mae Duw
yn arfer estyn allan ei nerth hollalluog er

mwyn i'w saint arfer eu ffydd arno. Abra-
ham, Isaac, a lacob, oeddynt rai y bu i Dduw
brofi eu ffydd uwchlaw y rhan fwyaf o'i

saint gynt neu wedi hyny; canys ni buont
fyw i weled un o'r pethau mawrion a add-

awyd iddynt yn cael eu cyflawni yn eu

dyddiau; a pha fodd y gwnaeth Duw ei hun
yn adnabyddus iddynt er eu cymialiaeth

ond trwy amlygu y briodoledd hon? " Mi a

ymddangosais i Abraham, i Isaac, ac i Iacob,

dan enw Duw Hollalluog;" Exod. vi. 3.

Hyn oedd y cwbl a feddent at gadw t eu

holl ddyddiau; ac ar hyn y buont byw yn
gysurus a marw yn orfoleddus, gan adael yr

addewid i'w plant heb ammheu y cyflawn-

iad, am mai Duw hollalluog a addawsai; ac

felly, yn Esa. xxvi,lle yr addewir trugaredd-

au mawrion Iudah, a chân, yn ysgrifenedig

ym mlaen llaw, i'w chanu ar giaerddydd eu

hymwared; etto, gan fod gauaf llym o gaeth-

iwed i ddyfod rhwng yr addewid a gwanwyn
ei blaendarddiad, mae y prophwyd am hyny,

bwyso ar fraich Duw bollalluog, fel pe bai i gadw eu ffydd yu îyw yn y cyfamser, yn
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en galw i ymarfer eu BVdd ar Dduw IIoll-

allung. "Ymddiriedwch yn yr Arglwydd
bythj o herwydd yn yr Arglwydd Dduwy

idernìd tragwyddol;" adn. 4. Felly,

p d y maeei aaint ynmyned i fiPwrneriedig-

h," pe beth yn awr a rydd efe o flaen eu

il'yd.l, at en cynnal yng ngharchar, ond ei

uerth hollailnos efî "Am hyny, y rhai

hefyd Bydd yn dioddef yn ol ewyUýB Duw,
Borchymynanl eu heneidiau iddo ef, megys
i' GreawdwT ffyddlawiL gan wneuthnr yn
dda;" 1 Pedr iv. 19. Y niae "Creawdwr"
yn enw o oerth hoUaUnog. Rhoddwn bell-

ach rai rheeymau am y pwnc.

Rkee. i. Am mai nid gwaith hawdd ydyw
defnyddio y gwirionedd hwn yn Buddiant

dwfn profedigaeth, er mor glaer-amlwg y
d ymddangoe yr awr hon fod Dnw yn

hollaíluog. Y maeyn gofyn írydd eref yn
wiri amddinyi] yr enw hwu o eiddo Duw

cyhuddiadau hyny a gyfyd Batan a

onawdo] yn ei erbm Yr wyf yn

addef fod y pwnc bwn yn ddarn o dduwm-
yddiaeth naturioL \' m>L u hwnW Bydd yn

eael allan fod Duw, a ad ei ddilyn

yn ddyfal, fod y Duw hwn yn hoUalluog;

anianol, tebygyw i gleddyf

rhydlyd, yn anhawdd ei dynu o'r wain, ac

fefiy o ycnydig neu ddim defnydcL Y niae

Ldan moi rarcharedigmewn

cydwybod anianol, fel mai anfynych y cânt

wrandawiad teg ym uynwea y pecnadur,

hy.l oni byddo i Dduw, trwy íaw ucliel ei

lebryd amhoeddawl roddi iddynt ollyng-

dod o'u carchar, a'u dwyno à eu caethiwed,

lle y maenl yn cael eu nattal mewn anghyf-

tawnder. vna,ac nid i-yn hyny, ycredyr
enaid fod Duw yn Banctaidd, trugarog, a

hoUaUuog; le, y mae rhai o*r duwiolion eu

hunain, ac nid y üfiaf eu graa yn eu myag,

wedi profi eu ftydd ynglnam dro yn ygors
hon—gwrthddadleuon rneswm a theimlad

—

frl ag i gaeì Uawn waith wrth ddringo dros

yrannawBderau a'rannhebygoliaethau hyuy,

i ^morphwys, er y cwbl, ar hoUaUnog nerth

Duw. Moses ei hun, Beren o'r niaintioli

mwyaf am i welwch fel yr oedd ei

tlyu.l yn yamician, hyd oni chafodd allano'r

brofeôjgaeth—" Óiwe chan mü o wrtraed
yw y boM yr ydwyt' li \n BU pUth; B ílii B

ddywedi, Rhoddai gig iddynt L'w fwyta fia

o ddyddlau. Ai y uefaid a'r gwartneg s

leddir iddynt, fel y byddo digon iddyntf'

um. -\i. 21, 22. Aiu y tro, yr oedd y gr
duwiol liwn wedi coUi golwg ar hoUaUuog
nerth Duw: ac yna y uiae yn dyfrisio ]>a

fodd y gwneid byn fel pe y dywedaaai
mewn geuian eglur, J'a fodd ygaU hyngael
ei gyflawni; canye f.lly y mae Lmw yn
deongli ei ymreemiadl "A dywedodd yr
Ai'irlwy.l.l wrtli Moses, A gwtogwyd Uaw
yr Aiudwy.ld/" adn. 23. Ac felly MaÌT, yn
íotm -nì. '>'>-

1 "Arglwydd, pe buasil ti yma,
ui buaäíti fy nirawd farw:" a'i chwaer Mar-

tha, adn. 39 :
" Arglwydd, y mae efe weith-

ian yndre* L" Yroeddyntynferchedgrasol;

etto, dangoeodd y ddwy wendid eu íîydd ar

hoUaUuos nerth Crist; un trwy derrynu y
ìle, " Pe Duasit ti yma, ni buasai efe fai-w;"

f. 1 pe u.ts gallaaai Criflt achub ei fywyd yn
absennol, gystal ag yn bresennol—anfon

iechyd iddo,yn gystal a'i ddwyn i'w ganlyn.

Y UaU trwyderrynu yr amser: " Y mae efe

weithian yù drewi;" fel pe buasai Crist wedi

dwyn ii feddymniaeth yn rhy ddiweddar, ac

ua oUyngai y bedd mo'i garcharor wrth e'

orchyniyn. Ac a oes genyt ti, Gristion, y

fáth dyb uchel am danat dy hun, ag nad oe?

ar dy ffydd di ddim eisien dy ofal a'th ym
gaiaeitnaf at ymsefydlu mwy ar hollalluog

nerth Duw pan weU fath y rhai hynyntaro
eu traed yn y rhyw hwn o brofedigaeth?

Rket. 2. Gellir ei gymmeryd oddi ^Tth

yr angen hollol sydd am y weithred hon o

iì'y.1.1, dwchlaw ereül, i ddaJ yCristáonmewn
awr o brofedigaeth. Oddi allan y cyrchir y
cyfan o nerth a chysur credadyn; ac ni fedd

efe neb i'w anfon ar y neges hon ond fíÿdd.

Hon sydd yn myned L'r nef, ac yn galw ar

Dduw, megys hwnw yn y ddammeg ar ei

gymmydog ganol nos am fara. Gan hyny,

pan ballo tìydd, a'r enaid heb fod ganddo
neb i fyned i'r farchnad am borthiant, rhaid

bod felly dý tlawd yn cael ei gadw. Yn
awr, nid yw ffydd ddim yn gwbl ar feth hyd
oni wado, neu o leiaf yr ammheuo, yr enaid

allu Duw. Yn wir, pan ä y Cristion i ym-
resymu yng nghylch ewyUyB Duw, gan sisial

yn ei fynwes ei hun, A iaddeu efe ì—a achub
eîel—dichon i hyn beri i ffydd fyned dan
gloffi at orsedd gras, ond nid curo yr enaid

yn llwyi- oddi wrth geisio wyneb Duw. Fe
li fiydd* ar allu Duw, 'ie y pryd hyny, gydag
ef yno: "Os myni, ti a elli fy nglanhau i;"

Mai. viii. 2. Os myni, gelli faddeu; na's

Lrall efe achub—dyna saeth at galon ffydd, a
dyna yr enaid yn syrthio wrth droed Satan,

heb rym i wrthsefyll mwy. Ar hyn, efe a

ä yn ddi-awch at ddyledswydd, yn ddifater

pa un a wna ai gweddío ai peidio; fel un
pan welo y tl'ynnon yn hesp, a ddryllia neu
a «l.'itl ymaith ei ystên.

RJies. 3. Am fod Duw yn dyner iawn o'r

blodeuyn hwn yn ei goron—y rhan hon o'i

enw. Vn wir, nia geUir ei lythyrenu yn
gywir, a gadael y llythyren neu y sill hwn
ai'i.ui. Y mae yn hanfodol i enw Duw; ac

wrth hyn y mae yn liysbys-wahanedig oddi
w rth ei greaduriaid oll. Gellir galw dyn yn
ddoeth, trugarog, a gailuog:—Duw yn unig

yn hollddoeth, holldrugarog, a hollalluog.

FeUy, pan adawom aUan y sill hwn, holl,

yr ydym yn llysenwi Duw, ac yn ei alw
wrth enw ei greadur, i ba un ni wna efe

ateb. Yn awr, gwelir yr hoífder a ddengys
Duw i'w ragorfraint hon mewn tri pheth:

—

(laf.) Yn y gorchymyn dwys y mae yn
ei osod ar ei bobl, am roddi iddo ogoniant ei
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allu: " Nac ofnwch chwaith eu hofn hwynt.
Arglwydd y lluoedd ei hun a sancteidd-

iwch;" Esa. viii. 12, 13: hyny yw, pan y mae
eich helynt yn y wedd athrist hon, eich

gelynion yn cydgyfeillachu, a chwithau yn
ymddangos yng ngolwg rheswm fel pobl

wedi eu colli, heb rym i ymladd â'r gallu-

oedd unol sydd yn ymosod arnoch o bob tu.

" Yn awr, yr wyf fi yn eich gorchymyn,
sancteiddiwch fi, trwy roddi i mi ogoniant

fy nerth hollalluog." Credwch fod eich Duw
yn alluog o hono ei hun, heb help arall, i'ch

amddiffyn chwi a'u dyfetha hwynt.
(2il.) Yn ei lymder at ei blant anwylaf,

pan fyddont yn siglo yn eu ffydd, yn lle

sefyll yn gadarn, heb resymu na dadleu yn
yr achos, gan bwyso ar ei hollalluog nerth

ef. Ni wnaeth Zacharias ond gofyn i'r

angel, " Pa fodd y gwybyddâf fi hyn? canys
hynafgwr wyf fi, a'm gwraig hefyd mewn
gwth o oedran;" Luc i. 18. Etto, am ddangos
ei anghrediniaeth yn hyn, efe a gafodd y
fath arwydd, a fu, nid yn unig yn atteg i'w

ffydd, ond yn gosp lem ar ei anghrediniaeth

;

o blegid efe a darawyd yn fud yn y fan. Y
mae Duw yn hofíì cael ei blant i gredu ei

air—nid i ammheu ei allu. Felly, gwir yw
geiriau Luther, " Hoff gan Dduw y rhedeg-
wyr, nid y rhesymwyr" (Deus amat curristas,

non gueristas). Yr hyn a wnaeth ffydd Ab-
raham yu glodfawr oedd, fod "ÿn gwbl sicr

ganddo, am yr hyn a addawsai efe, ei fod
yn abl i'w wneuthur hefyd;" Rhuf. iv. 21.

(3ydd.) Yn y ffordd a gymmer Duw o

roddi ei ddewis drugareddau a'i waredig-
aethau iriwyaf, gan osod trefn ei ragluniaeth
fe-lly, fel y galler dywedyd ar ol ei waith,
Nerth hollalluog a fu yma. Am hyny, mae
Puw yn gyffredin yn bwrw i lawr y modd-
ion a'r ail a-ehosion hyny, y rhai, pe caent

sefyll o amgylch ei waithr a dywyìlent ac a
rwystrent y llawn olwg ar ei nerth Ef a'i

dygodd i ben. " Eithr ni a gawsom ynom
ein hunain farn angau, fel na byddai i ni

ymddiried ynom ein hunain, ond yn Nuw,
yr hwn sydd yn cyfodi y meirw;" 2 Cor. i.

9. Arosodd Crist hyn ar ol marw Lazarus,
fel y tynai efe lygaid eu ffydd hwynt yn fwy
syml i graffu ar ei allu ef wrth gyfodi ei

gyfaill marw, yn hytrach na'i iachau o'i

glefyd, yr hyn ni ddygasai i'w ganlyn dyst-
iolaeth mor lawn-eglur o'i hollailuogrwydd
ef. Ië, y mae efe yn fynych yn goddef i

allu gwrthwynebus gyfodi yn y cysswllt
hwnw o amser, pan y mae yn bwriaclu tru-
garedd i'w bobl, fel y byddai iddo felly gyf-
odi colofn fwy ardderchog o goffadwriaeth
i'w allu ei hun yn ninystr y gallu a fyddo
yn ei wrthsefyll. Pe buasai Duw yn dwyn
Israel o'r Aipht yn amser y breîiinoedd a
adwaenent Ioseph, y mae yu debygol y gall-

asent gael ymadawiad caredigol, a'u gwared
yn rhwydd. Ond efe a gadwodd hyn erbyn
teyrnasiad y Pharaoh balch hwnw a'u gor-

thrymai hwynt yn greulawn, ac a anturiai

ei deyrnas, rhag bod heb ddigoni ei chwant
arnynt. A pha ham yr oedd raid i hwn
fod y pryd? ond am y mynai Duw eu dwyn
allan. " â braich estynedig." Mawrhad ei

allu oedd bwriad mawr Duw :
" Ac yn

ddiau er mwyn hyn y'th gyfodais di, i

ddangos it' fy nerth; ac fel y myneger fy
enw trwy yr holl ddaiar;" Exod. ix. 16.

(4ydd.) Yn y ffyniant gyda Duw sydd i'r

ddacîl a gymhellir oddi wrth ei nerth holl-

alluog ef. Y llinyn olaf oedd hwn a feddai
Moses wrth ei fwa pan oedd yn erfyn am
fywyd Israel: "Y cenedloedd, y rhai a glyw-
sant son am danat, a ddywedant, O eisieu

gallu o'r Arglwydd ddwyn y bobl yma i'r

tir y tyngodd efe iddynt, am hyny y lladd-

odd efe hwynt yn y diffaethwch;" Num. xiv.

15, 16: a thrachefn, " Mawrhäer, attolwg,
nerth yr Arglwydd;" adn. 17. Ac ar hyn,
efe a lwyddodd am faddeuant iddynt.

Cymhwysiad y pwnc a ddaw i mewn vn
nesaf; sef,

PENNOD IV.

Am ymarfer ein jfydd ar hollalluog nerth Duw,
megys toedi ymrwymo er ein cymhorth.

Athr. Mai dyledswydd y saint yw, a'u gofal

a ddylai fod, nid yn unig credu hollalluog-

rwydd Duw, ond hefyd credu yn gadarn fod

y nerth hollalluog hwn o eiddo Duw yn
eiddynt hwy, sef wedi ymrwymo i'w ham-
ddiíiýn a'u cymhorth, fel ag y bycldo iddynt
ei ddefnyddio ym mhob bwlch a phrofecìig-

aeth.

DOSB. I.

1. Mi a brofaf fod nerth hollalluog Duw
wedi ymrwymo er amddifíÿn y Cristion;

ylìghyd â seiliau hyny. 2. Pa ham y dylai

y Óristion ymarfer ei fìydd ar hyn.

1. Y mae nerth hoiLilhiog Duw yn
rhwym er amdcliffyniad y saint. Dirw a
ddug Israel allan o'r Aipht â llaw uchel;

ond, wedi iddo eu gosod ar eu traed yr ochr
arall i'r Môr Coch, a adawodd efe iddynt
hwy chwilio ac ymladd eu ffordd i Ganaan,
trwy eu medr a'u grym eu hunain? Wedi
iddo agoryd pyrth haiarn t eu caethiwed,
a'u dwyn i faes amlwg, a ddiflanodd efe, feí

yr angel oddi wrth Pedr, ar ol ei ddwyn o'r

carchar? Naddo :
" fel y dwg gr ei fab,"

felly y dygodd Duw hwythau, yn " yr holl

ffordd a gercldasant;" Deut. i. 31. Y mae
hyn yn gynllun bywiog o daith y saint i'r

nefoedd. Duw sydd yn dwyn enaid allan

o'r Aipht ysbrydol trwy ei ras achubol.

Dydd ei nerth ef yw hwnw, ym mha un y
gwma efe yr enaicì yn ewylíysgar i ddyfod
allan o grafangau Satan. Yn awr, tra y mae
y sant ar ei daith, y mae yr holl wlad yn
codi i'w erbyn. Pa fodd yr ä y creadur
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pj |.m sydd n ,i of

gwyddol nerth. Ti

>ii gadwedigi
Mtn

iaethf 1 F«fr i 5.

tm-ui hwn heibio i'r gwaewuyn, ae yn <lh-

î
,

7, n .v;M'viic.i..roli«.l.li..á..r:ueliei,i-:.-

Trwv alln Duw vr ydym

rwy flfydd i iacnawdwr-

5 Gallu Duw ydyw yr

y^wydd hono ar ba «n j dwg Criet CÌ

£g2d H.hvf, dan law,,.lia.i ar hyd « hoU

t
vonld: ^•xv.;, BwWuau t«gwyddol«

(,,h ef yw vr adenydd eryrod l.yny (Em*L

xix 4) aV v Vhai v Jygir y Baint yn dyner a

dioiel nefyd i c*oniant Y mae owlwm nea

^.«^nipuralluDnwifodyngenl-
wad bywyd f aaint ,,

La^Y borthynae »«o; ? rhyngddo ai

^int.'
Eil.l:ima.iwyW'feihunydynt:a,

v mae eofal na bawb am yr mddo. lë, yi

ù •
i oC rhviv.hl vw ei cha\hymgy-

'ìVtia t i gaagw« ^ywion danei haden-
"

l
;;nfoVhaivutynygolwg! ^oeeofcd

;.vt!,vbihwnwaiagnauir. I\i faint i» % >

Vl.vd.li
l>a«w,>/n.ladii^.-vtn-wd«edd-

i,,r vn ei greadur. arfer ei hol nerthi

; , i,ìiùVn el blant í
Dywedodd " Diau y

mhobl^thwyMelly.efeaaynL^-
awdwridlMit;' Sw.liüi.8. Felpedyw-

^ aai l>uw, A ,U,ddaf fiâ'mllawynty

mrnwea a*m poblífyhun yncaelçamfel

w :,,::,,. fyîygaidl Nisg:dlafeiodd
;

,

V mae'r fam, wrth eÌBtedd y« a th, yn

Lwed^d;Ualefaalli^pifyinhlBnt.
ynydy! -e theifl v cwbl ymaith, ganredeg

So V ( .M 1

vnvrv,i.-vnhyrial>«wwvthg.i

d blant: *Clywaia f^hraim yn cwynfan,

medd yr Argìwydd;" ler xxxi 18 Yr

(lt .,ld ,i gwyn yn cyrhaedd ei gluat e
,
a

glvw ef yn cyiinhyrfu ei yiny>gan»e. d, a

a

yniÿaroedd yn galw ar ei hoD nerth lw

™m\\ Y maer mawr gariad sy ganddo at

ei saint vn peri bod ei allu o'« tu. Yr hwii

y mae ganddo galon Duw, ni çhaifl fod heb

eifrai,h hefyd. Ynia,.-anadynyrread„r

yu llvwio pob serch arall-yn goeod y cwbl

o alîuoedd y dyn ar waith. *el hyn yn

Nuw, m:»,cari:.d y«gosodeibriodolia,tl...«

oll ar waith. 1\... y DU I Dduw unwaith

fwriadu gwneuthur 11« i ddyn eollechg, dyna

ei ddoethineb ar waith yn lhuiio r íh.rdd, ai

Mrth holUlluog yn ymroddi i godir ad,;i:,d,

vn ol eyfarwyddyd doethineb ; <;11 yn baro. I

íddwya i ben yr hyn y dywed Duw fod ea

hutr.l,Varn... Vn awr y nia.-'r ,r,dadyn yii

wrthddrych ,i gariad anwylaf, le, yr «n car-

iad ";ù: hwn y carodd efe ei Fab; Joan

xvii. 26.
i i r ì

1 Y mae Duw yn can. y eredadyn fel

Srwyth brn á gynÿLor hcagwyddol Pan

crredoenaid, ynaymae arfaeth a cnyn^or

tra-wvddol *D«w yn eagor inewn perth-

v„as i'ddo ,f, vr hwn y bn iddo ei.cftM ynjj

N.d.rist ercvn seiliad y l.yd, ac ybu ei fry.

ornyd yn Wehiog amc, A pha íath nriad

ny raid ei fod gan Dduw at y creadur hwnw

a ddygodd efe cyhyd yng nghroth ci arfaeth

dn^ddolî &ichafoodyradeüadhardd

l u
^o-n,fada,ai^,i,l.yh-aioiidt,lespn

:
lawrffía^e;arbaunybyddaLido^ef a^

doWoe méwnamaeryr hyn a artaetho. d

vn v nef er oyn amaer, mewn perthynaa idy

achubiaetìi di a'r praidd hychan etholed,|

Ac ani hyny, vn ol yr «n radd o hyfrydwch

:':,; ì.niM«w;.rhoddhadallawenyeh-

tì idd.r,i hun, yn y bwnad am hyn cyn

bodybyd, vniaenrhaideifodgydachar-

iul i boddnld annirnadwy yn lhiwenychu

uwch benyremndeyddynawryncredu.
\c wedi i Dduw ddwyn ei gynghor >m

tíUaen mor beil a hyn tuag at ei orphemad,

Vll iìct efe a rydd eí holl rym ar waith, y«

nyteach na chael ei bìoulì am ei ogomant^o

fewn ychydig gamrau i ben ei daith, neu 1

irwblhâd èi fwriad yn iachawdwriaeth y credr

advn. Yr Arglwydd, yt hwn a ddewisodd

,i -saint, efe-yn ol gweddi Grfat dros losua

eu cynnrychiolwr-a geiydda batan aO

gelyiìion oll: Zeck. iü. 2.
,

2 Y mae Duw yn cani ei samt, fel pwr-

cas gwaed ei Fab. Y inaent yn costio yn

ddnîd iddo ef: a'r hyn a gafwyd mor an-

hawdd, nid yn hawdd ei colhr irfcn
oedd v„ foddlawn i wario gwaed ei baD M

eu hennül, ni naca ei aìhi i'w cadw

3 Y mae Duw vn caru ei samt o herwydrt

eu tebygrwydd iddo ei hun; fel, os câr efe

ei hun ni aìl efe lai na charu ei wedd ef yn-

ddynt hwy. Ac fel y mae' n caru ei wedd ei

hun ynddynt hwy, felly y mae n amddiffyn

ei hun wrth eu hamddiüyn hwy. ?a beth

yn y sant sydd yn cynnhyrfu uflíern, on.l

ílelw Duw 1 oni b'ai hon, dartyddai y rh vfCi

yn fuan. Gan rym y casineb avdd yn y

paiüher at ddyn, efe a naid at lun dyn hr

dy fwyn dy hun y'n lleddir beunydd ;
ScUm

xìiv 22 Ac os eiddo Duw yw'r cweryl, y«

ddiau ni chaitf y sant ddim myned i'r rtiytel

ar ei gôst ei hun.

Í3vdd) Y mae'r cyfammod yn ymrwym-

iad am nerth hollalhiog D«w. "Mvt,yw

Duw Llollalluog,rhodiagerfymroni; Oen.

xvii 1 Y mae cynghrair er mweidiad ac

aniddiílVni:.d rhwng Duw a'i samt; y mae n

ei roddíoddi tan ei law, a bydd holl rym e

Dduwdod ar waith drostynt «Arglwydd

v lluoedd, Duw Iarael, sy Dduw i lsrael ;>

1 Cron. xvii. 24. Nid ydyw Duw yn ei

ranu ei hun yn fan ddarnau, ond yn can-

iatau i'w aaint ddadleu haw ym mhabeth

bynag a fedd y Duwdod, fel eu heiddo eu

liun , iu; M cist,dd,d hwnw, pwy bynag

fyddo, ar oraedd Duw, a dyged ymaith ei

goron,afedro brofi dim anwiredd ar yr un

öand ,idd. Megya y mac ej enw, felly mae

ei natur-Duw yn cadw cyfammod yn dra-

Cywydd. Y mae'r addewidion yn sefyll fel

v m*vnvddoedd o amgylch leriisalem, heb

foddl'w ayflyil; acy mae'r Cnstiongwan yn

gygtal a'r*cryf, o fewn i'r muriau cyííredin
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hyn. Pe byddai'r saint i ymladd ar y maes
agored yng ngrym eu gras eu hunain, yna,
bycMai y cryf yn fwy tebygol i sefyll, a'r
gwan i syrthio yn y frwydr; ond y ddau
wedi eu castellu yn y cyfammod, y maent
yn ddiogel fel eu giìydd.

(4ydd.) Y mae ymorphwysiad ý saint ar
Dduw, a'u disgwyliad wrtho yn eu holl
gyfyngderau, yn galw am ei nerth i'w cyn-
northwýo. I ba le yr ä enaid grasol mewn
unrhyw ddiffyg, neu berygl, oddi wrth bech-
od, Satan, neu ei offerynau, ond at ei Dduw
mor naturiol a'r cwningen i'w thwll ? " Y
dydd yr ofnwyf, mi a ymddiriedaf ynot ti,"

medd Dafydd; Sahn lvi. 3. Wrth Dduw y
mae'n dywedyd, y gwna efe yn hyf i droi i

mewn i'w d ef pan ddelo ystorm arno; ac
nid yw efe yn ammheu ei groesaw. Felly
pan oedd Saul yn ei hela, efe a adawodd
ddinas â phyrth a barau iddi, i ymddiried
yn Nuw ar faes agored. Yn wir fe ddysgir
yr un wers i'r saint oll, i ymwrthod â'u
nerth eu hunain, a phwyso ar nerth Duw

—

â'u synwyr eu hunain, i ymddiried yn nôeth-
ineb Duw—â'u cyfiawnder eu hunain, i ddis-
gwyl y cwbl oddi wrth rad drugaredd Duw
yng Mghrist : a gweithred o ffydd yw hon,
mor fod'dhaol gan Dduw, fel na waradwyddir
y cyfryw enaid yn dragywydd. " Gobaith y
trueiniaid ni chollir byth ;" Sahn ix. 18.
Gallai pagan ddywedyd, pan hedodd ader-
yn i'w fynwes, wedi ei ddychrynu gan
walch—Ni thraddodaf fi mo honot i'thelyn,
gan it' ddyfod ataf am nodded! Pa faint
llai yrhydd Duw i la,w ei elyn yr enaid a
wna ei ymguddfa yn ei enw ef

,
gan ddywed-

yd, "O Arglwydd! y mae'r cyfryw brofedig-
aeth yn fy hela, y cyfryw chwant yn fy
nilyn; naill ai y mae yn rhaid i ti ei faddeu,
neu fe'm demnir—i ti ei farwhau, neu i mi
fod yn gaethwas iddo. Cymmer fi i fynwes
dy gariad er mwyn Crist; castella fi ym
mreichiau dy dragwyddol allu. Y mae yn
dy allu di fy achub rhag, neu fy rhoddi yn
llaw fy ngelyn. Nid oes genyf hyder ynof
fy hun na neb arall. I'th ddwylaw di y
gorchymynaf fy achos a'm bywyd; arnat ti

yr wyf yn pwyso." Y cyfryw ymorphwys-
iad enaid, yn ddiammheu, a gyfyd nerth
Hollalluogrwydd i amddiffyn yr enaid hwnw.
Y mae Duw wedi tyngu y llw mwyaf a all
ddyfod o'i enau bendigedig, sef, iddo eì hun,
y bydd i'r rhai a ffoant i gymmeryd gafael
yn y gobaith hwn ynddo ef, "gael cysur
cryf ;" Ileb. vi. 13, 18. Yn wir, fe all hyn
fagu mwy o hyder ffydd yn y Cristion, i

ddisgwyl croesau tirion, pan elo at Dduw
am nodded; o herwydd na all efe ddyfod
cyn bod disgwyl am dano. Y mae Duw,
heblaw gosod ei enw a'i addewidion i fyny,
fel tr cadarn, yn galw ei bobl i'r ystafell-
oedd hyn, ac hefyd yn disgwyl am iddynt
ddyfod i lechu ynddynt: Esa. xxvi. 20.

(5ed.) Y mae presennoldeb a gorchwyl

Crist yn y nef yn gosod rhwymedigaeth gref
ar Dduw i ddwyn ei holl nerth i'r maes ar
bob achos er amddiffyii i'w saint. Un diben
arbenig o'i daith i'r nef, a'i arosiad yno, yw
hyn—gallu o hono, fel dadleuwr y saint, fod
bob amser yn eiriol am y cyfryw help a
chynnorthwyon gan ei Dad ag y byddo eu
hangenion hwy yn galw am danynt. Ac,
i'n sicrhau ni yn fwy am hyn, efe a fyneg-
odd (megys) i ni, ar ba benau yr oedd yn
meddwl sefyll, yn ei eiriolaeth, pan yr elai
yno. Un o honynt yw hyn—ar i'w Dad
gadw ei blant, tra y byddont yn y byd, rhag
ei ddrwg: Ioan xvii. 15. Ac nid yw Crist
wedi cymmeryd y gwaith hwn o*i ben ei
hun, ond yn ol ei appwyntiad iddo gan ei

Dad, mewn golygiad ar yr hyn a ddyoddef-
odd efe ar y ddaiar, ac felly o ran ei eiriol-

aeth yn y nef. Yr hwn a'i hordeiniodd yn
offeiriad i farw dros bechaduriaid, ni ddi-
osgodd efe mo hono ar ol hyny o'i wisgoedd
offeiriadol, megys Aaron; ond appwyntiodd
iddo esgyn ynddynt i'r nef, lle y mae yn eis-

tedd yn offeiriad yn dragywydd trwy l
Duw. Ac y mae y swydd hon o eiriolaeth
wedi ei ffurfio mewn tosturi pur at gredin-
wyr, fel y caent hwy foddlonrwydd llawn
am y cyílawniad o'r hyn oll a addawodd
Duw. Feìly, y mae lesu Grist yn sefyll at
ei neges, yn y llys, fel ein cenadwr ni, i

edrych am i'r cwbl gael ei ddwyn ym mlaen
yn deg rhwng Duw a ninnau, yn ol y eytun-
deb. Ac os bydd i Grist ddilyu ei orchwyl
yn ddyfal, a bod yn ffyddlawii i gredinwyr
yn ei le, y mae pob peth yn dda. Ac onid
yw'n gofyn iddo fod felly, gan ei fod yn er-
fyn dros berthynasau mor anwyl? Bwriwch
fod mab i frenin yn diangc o ddinas war-
chaëedig, gan adael yno ei wraig a'i blant sy
mor anwyl ganddo a'i enaid ei hun; a'r
rhai'n oll yn barod i farw trwy gleddyf neu
newyn, oni ragflaena cynnorthwy; aallai y
tywysog hwn, ar ol cyrhaedd t ei dad, ym-
foddloni ar hyfrydwch y lls, ac anghofio
cyfyngder ei deulu? Neu ynte, yn hytr-
ach, onid elai efe ar frys at ei dad—â'u
cri a'u hocheneidiau hwynt o hyd yn ei

glustiau—gan ddwyn eu neges hwynt o'i

flaen cyn bwyta nac yfed, ac erfyn ar iddo,
os carodd ef erioed, i anfon holl rym ei
deyrnas i godi'r gwarchae, yn hytrach na
bod i un o'i berthynasau drengu ? Ha wr!
sicr yw, er fod Crist yn uchder ei ddyrch-
afiad, ac allan o'r ystorm o ran ei berson ei

hun, etto y mae ei blant, a adawyd yng
nghanol pechodau a churfeydd Satana'r byd,
o fewn ei galon; ac ni chânt eu hanghofio
ganddo am un foment. Yr oedd ei ofal yn
ein gorchwyl ni i'w weled yn anfoniad eb-
rwydd ei Ysbryd, er cynnorthwy i'w apos-
tolion ar ol ei esgyniad. Efe a'i danfonodd
yn fuan iawn ar ol ei eisteddiad ar ddeheu-
law ei Dad, er cysur digymhar i'w apostol-
ion a ninnau; j rhai, hyd y dvdd hwn, ìe,
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u hyd ddiwedd y byd, ydym yn credu, neu

;i gnredanl j Ido.

dosb. ii.

Y„r 1
,vr:ul^,i,no'rpwncyn ,-anlyn:

__v dyUd ciedinwyr fod yn edrych ar j

neìthnwn oeiddo Duw megya yn rhwym

1;iiili;
., M ,. :: adrefa* en henei<hau,

nea oystewi eu boU aiunheuon au hofnao

ibylchymater; byny yw. cyimwymad

^cynghorhwn: ^Ymiwrthwcnyn yr Ar-

Êlwyaa, ac yng nghadernid ei alíu ef.

&!«uQiewchacha8teUwcheich eneidmuo

f,,n muriaii y briodoledd hon-galluog

nertb Duw -n wnaed yn eiddo i chwigan

Dduw i i bun. . , ,

Uf, Pelmaidyben pobaddewidTj bod

„ ricihad î'n tly,l,l, feUy yn neiÛduo y

rh:ii byny yn mha m y maa ei hoUaUuog

nerthef^benodolrwymedigî felygaUom

-yfrif f briodoledd hon yn gynnyegaeth i

Sanidio'inTwyth cyBurol, mor rdd ag

ymedadyn gnwd .-i Eaeaá hun. m
;

<„ha

Jwfyinron i." ...-1.1 Duw wrth Abraham,

;i vu Duw BollaUuog: ÿmaflayn hyn

M 1ìv^vrr,, 1
,al,y,l,ifvw:un,,- 5 maejT

ai ! niL6 peindjyBffo V*Jf£)
SSnyddio addewidion: "Nrthroddaf i

fyny.ac nfth Iwyr adawaf chwaith; adn.

5_;ivna vr addewid: a'r caagliad a ddyag

efeinidynuohonitrwy Bydd yw.yr hyn

Illvn .; _«Fel v gaUomddywedydynnyf,
LrílwyddByddgymhorth i mi; *_n. 6.

r ni; hyny yw, pob credadyn,

ddywedyd yn hyf, eef penderfynn yj

mhorth; nid dan L<
ofni.

y.,.. , i„| ygwna; ond ni a aUwn eM
,1, dynion a diafüai

mai yrlIollaUuog a*i dywedodd. Yn awr,

i OrÌBtion bei lio cadarnhan ei fiydd ar y

briodoledd hyfryd do_ffymhar hon, ond eia-

tedd i lawrgan obeithioyn egwanac anaef-

ydlo&pan j
gaUai,Ieydvlai,fpdyngadarn

V]1 v ,,,-„i ',,',• cyfryw addewidion, pa

Ìw/ond dibriflio bendith f cyfryw addewid-

Jenì r,i pe byddai i un addaw i wrd a

thir gan erchi Iddo <'• âcrhau ìddo ei hnn

mor ddioge] ag j dichon y gyfrailh rwymo,

M yntao _eb ofalu am ffeíaio ynerhad hwn;

oniddeongUd hyn fel ò_yatyrwch ardinon-

,1,1,, i gyfaffll Ai mater bychan ydyw lod

Dnw yntroaglwyddò ei nerth hollaUuog i w

trwy addewiû, gan erchi i oi ei ncrhan hyd

yroithaf i ni .-ii. hunain trwy tlydd, B nin-

duao hyn, gan adael wgrifen-

,, vr addewidi d heb en wUÍ ar ein

calonaii I __.__'_ ________

_il. V mae ein hufudd-dod b d tty,M yn

gryf, n-u yn wan, fel y dmw ein ffydd BZ y

ylfaen hon. . ,

Lai lan hufudd-dod Gwm mai picntyn

ÍT\,M ydyw, v mae'n gyfranog o Derth uen

Wendid ei wreiddyn. àbraham yn gadarn

.,, trv ,M, v f.-.th weithred ardderehog o

afudd-dod a gyflawnodd efe wrth offrymn

, fab! Gan^od ei flydd wedi ei hiawn

cecdaraUuDuw^yn^naefyllhebyaffOff,

dan f_ichadafla_aìflVddwanikwr. Nid

t ,,s on weithred o flydd a/n cryfhau ynfwy

A1 ddyledawydd, na hono sy n golygu hoU-

alhl( „; nerthDuw yn rhwym ì'w chynnortii^

wyoT "Doa m dy rymuadra ym^ meddai

l >UNV wrth dfideon,
M om anfonais i àjóiì

Brn, tL 14 Fel pedywedaaai, Om allaf _fi,

oni wnaf fi dy ddwyn di trwy dy waitìi/

At-th Gideonyinaithdangr«lu ^acefe
í wnaeth yn rhyfeddoL Hyn a ddyeodd

M.raham gyfiawn o'r dwyraan at droed

1 , u ,v: , I
M,awyì,!aiihal,.,.,

;
,tyawy,hlai

gydaphwyyroedd yn ?yneaj-I)uw HoU-

äuogl Ond cymmerwch enaid heb ei ber-

swadio o hyn, mor anwaatad ac ansefydlog

ywefeynmyrfaoufudd-dod! Y mae pob

Dyiryt__ad gan ddyn, oa dyn o aUu, yn ei

frawychu, a.n nad yw ei ffydd wedi ei sef-

ydluary. EoUaUuog. herwydd hyny efe

adry heibio ddyledawydd weithiau, 1 gd:

ymweddn à dyn, ac a draddoda ei hyder i

(aw creadur gwael; am fod ganddo lygaid

cnawdoliweledgaUudyn^a'ifod yn fyr o

lyeaid yabrydol i weled Duw yn gefn ìddo,

íwnoddiâHnerthhoUaUuog. Pebyddaiei

Lycaid vn agored i ganfod hwn, nta gyrid et

fefhyn i ffoi yn ei feddyliau ar ddyneaâd

creadur dimn. "A ff gwr o'm bath if

medd Nehemiah ddaionua: Neh. vi. 11. _r

,, ; 1 1 Qewydd ddyfod oddi wrth oraedd gnw,

buasai yn galw am help yr HoUaUuog:

"Cryfha,0 Dduw! fy nwylaw ì; adn. y.

_c vn áwr v mae yn ddiau yn dewia marw

ynyfan, yn hytrach na dianrhydeddu ei

Dduw trwy enciliad gwaradwyddua.

(2il) Y mae cyaur v Criation ar gynnydd

u ,„ ; ,r gü, fel y byddo golygiad ei ffydd ar

aUn Duw. Os yr enaid a ammheu hwn, neu

ei hawl ynddo, dyna ei gyaur yn rhedeg aUan

fel gwaed <> wyth.en agored. Y mae yn wir

v dichon enaid ymgropian i'rnef gydaUawn

waith, trwy flÿdd wan y gobwyaiad, gan

ymddibynu ar Dduw fel un a ddichon achub,

heb yr hyder cryf hwn am ei hawlynNuwj

Ond y mae y cvfn^ enaid yn myned heb

fod ganddo ond yatlya-wynt prin, neu yn

debyg i long à'i hwylbrenau ar ei bwrdd

me^ d perygl gan wynt a thywydd, oni luagid

hi>m mlaen ac i'^ canlyn gan eredl sydd

ynweU en trefn. Llawer o ofnau, fel tonau

, ol en gilydd, a orchuddiant y cyfrj-sv

enaid, hyd onid yw yn fwy od(b tan y dwfr

oag awchlaw iddo: ond onaweloeihunwedi

eigan <> fewn breichiau nerth hol__luog,0.

fel \r ä v cyfryw enaid yn gyflym o flaen y

gwynt, a'i hwylian wedi eu Uenwi gan orfol-

edda heddwch! Deued cyatuddiau, coded

ygtormydd, j mae yrenaid dedwj^dd hwn yn

gwybod pa feyca_ffdirioa'igroeaawu. Enw
î) U\v vw ri borthladd: yno y mae yn troi ì

mewn, mor hyf a g-r yn troi i mewni'wd
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ei hun, pan fyddo cawod yn ei ddal. Y mae
yn clywed Duw yn ei alw i mewn i'r naill a'r

llall o'i briodoliaethau, megys ystafelioedd

;

"Tyred, îj mhobl, dos i'th ystafelloedd;"
Esa. xxvi. 20. Y mae Duw yn eu galw yn
eiddo y Cristion; a gwylder ffol fyddai peidio
arddel yr hyn y mae Duw yn ei roddi: "Yn
ddiau yn yr Arglwydd (medd un) y mae i

ini gyfìawnder a nerth ;" Esa. xlv. 24. Hyny

Sv, y mae i mi gyíìawnder yn nghyfiawnder
uw, a nerth yn ei nerth ef . Felly, yn y

golygiad hwn, nid oes i Grist ddyweyd mai ei

eiddo ei hun yw ei nerth, ac nid eiddo y cred-
adyn, ddim mwy nag y mae i'r gr ddyweyd,
Eiddo fi ydyw fy nghorff, ac nid eiddo fy
ngwraig. Fe alí enaid wedi ei berswadio o
hyn ganu yn llon â'r ddraen lymaf wrth ei

ddwyfron: "Parod yw fy nghalon, O Dduw,
parod yw fy nghalon : canaf a chanmolaf ;"

JSalm lvii. 7. Pa beth sydd yn ei wneyd mor
llon mewn Ue mor drymllyd a'r ogof, lle yr
oedd y pryd hyn ? Efe a ddywed yn y wers
gyntaf, lle y cawn ef yn ymochel tan gysgod
adenydd Duw hollalluog ; ac erbyn hyn, da
y gaílai efe ganu gofal ac ofn ymaith. Gall
enaid â'r ddarpariaeth hon ganddo orwedd
yn esmwyth ar wely caled. Ai nid ydych
yn meddwl fod y rhai sydd yn byw ar bont
Llundain yn cysgu mor dda a'r rhai sydd yn
byw yn heolydd goreu y ddinas, gan wybod
nas gall y tonau sydd yn rhuo danynt mo'u
niweidio? Felly hefyd y dichon y saint
orphwys yn dawel uwch ben llifeiriant

angeu ei hun, heb ofni dim niwed.

DOSB. III.

Defn. 1. A ydyw nerth hollallubg Duw yn
rhwym er amddiffyniad y saint? Yn sicr
ynte caiff gelynion y saint dynu caled wrth
vmdrechu â hwynt, y rhai sydd mor bell uwch
law eu nerth. Yf oedd y diafol mor gyf-
rwys, fel y mynai gael Iob allan o'i glawdd,
a'i gael i lawr, cyu dechreu arno: ond y mae
dynion mor ammhwyllog hyd onid ydynt am
frwydro â'r saint, er eu cylchynu gan nerth
hollalíuog Duw. Mor ffol fyddai cynnyg ar
neu eistedd o flaen dinas nad oes modd i

warchau arni, fel ag i gadw cynnorthwy heb
fyned iddi ! Y ffordd i'r nef, nis gellir ei
chau. Yn y gwarehau cyfyngaf ar yr eglwys,
Linae afon a la7/enha y ddinas hon o eiddo
uw, â chymhorbh mewn pryd o'r nef : Salm

xlvi. Dduw y mae holl ffynnonau y saint

;

ac y mae mor hawdd i ddyn gwael attal
ffrydiau dwfr y cymylau, ag ydyw argau y
ffrydiau hyny sydd yn llifo yn anweledig,
fel gwythienau dwfr yn y ddaear, o ffynnon
ei drugaredd ef i fynwes ei bobl. Tybiodd
yr Aiphtiaid eu bod wedi dal yr Israeliaid
mewn magl pai eu gwelsant yn teithio i'r

fath gongl ar fin y môr. Ehwystrwyd hwynt,
rhwystrwyd hwynt: ac yn ddiau felly y
darfuasai tu hwut i adferiad, oni buasai fod
y nerth hollalluog oedd yn eu tywys wedi

ymrwymo i'w dwyn ymaith mewn brl a
diogelwch. "Wel, wedi eu dyfod o'r perygl
hwn, dyna hwy mewn anialwch lle nad oedd
dim i'w gael i fol na chefn; ac eto, yno y bu
raid iddynt fyw am ddeugain mlynedd, heb
alwad na llafurio, ac heb gardota na lladrata
oddi ar neb o'r bobloedd o'u hamgylch: ni
chaent fod yn rhwymedig iddynt am geiniog
ar eu ffordd. Pa beth na all nerth hollalluog
ei wneyd i ddarpar i'w bobl ? A pheth na
all ei wneuthur er eu hamddiffyn yn erbyn
grym a llid eu gelynion? Nerth hollaìluog
a safodd rhwng yr Israeliaid a'r Aiphtiaid;
fel nas gallai y trueiniaid gymmaint a chaeí
golwg ar eu gelynion. Cododd Duw gwmwl
tywyll fel gorchudd o'u blaen hwy; a thrwy
yr holl amser, yr oedd ei lygad ef trwy y
cwmwl, yn eu hedrych hwynt i annhrefn a
therfysg. Ac a yw yr Hollalluog yn wanach
y dyddiau hyn, neu ei elynion yn gryfach,
fel y gaìlant addaw iddynt eu hunain lwydd-
iant gwell ? Nac ydyw, y naill na'r llall; ond
y mae dynion yn ddallach na gelynion y
saint gynt: hwy a ffóent weithiau ar ym-
ddangosiad Duw ym mhlith ei bobl, dan
lefain, " Ffown, o blegid y mae yr Arglwydd
yn ymladd drostynt." Ond yn y dyddiau
hyn, y mae llawer a roddant y bri am eu
dymchweliad i Satan ei hun, yn hytrach na
chydnabod Duw yn y gorchwyl; yn fwy
parod i ddywedyd bod y diafol, na bod
Duw, yn ymladd i'w herbyn. O! chwi sydd
eto heb wisgo ymaith yr argrafiìadau a
wnaeth hollalluog nerth Duw ryw amser
ar eich ysbrydoedd, gwyliwch rhag bod dim
a wneloch â'r genedlaeth hon o ddynion,
pwy bynag fyddont. Na ddeuwch yn agos
i'w pabell ; na fwriwch goelbren. ym mysg
y rhai sydd yn elynion i saint y Goruchaf,
o herwydd dynion ar fin distryw ydynt. Y
mae gan Dduw y fath gariad at ei saint, fel

mai hawdd yw ganddo roddi cenedloedd er
eu rhyddhâd. Ehwygodd groth yr Aipht i

achub bywyd Israel, ei blentyn: Esa. xliii. 3.

Defn. 2. Y mae hyn yn dangos eich cyflwr
athrist ac alaethus chwi oll, y rhai ydych
eto heb Grist. Chwi a welsoch fn-glawdd
cyfoethog wedi ei agor; ond nid oes geiniog
o'r trysor hwn yn dyfod i'ch rhan chwi;
gwirionedd yn llwythog o ddyddanwch di-
gymmhar, ond y mae yn rhwym i oror arall;

y mae yn perthyn i'r saint; ac i'w mynwes-
au hwy y gwna y gwirionedd—y llong hon—ddilwytho ei holl ddyddanwch. Gwelwch
Dduw yn cau y drws arnoch chwi, wrth osod
ei blant i wledda ar y cyfryw ddanteithion.
"Fy ngweisión a fwytant, a chwithau a new-
ynwch ; wele fy ngweision a yfant, a chwithau
a sychedwch;" Esa. lxv. 13. Mae gan Dduw
ei nifer gosodedig, y rhai y darpar efeiddynt.
Efe a yr pa sawl un sydd ganddo yn ei

deulu: y rhai hyn, a neb yn rhagor, a gânt
eistedd i lawr, Un brif ddysglaid ar fwrdd
y saint ýw hollalluog nerth Duw: gosodwyd
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hon oflaen Abraham; u y BftM yn aros o

h.-ll saint, fel y bwytaonl o Fi"iii hyd

medd ooMyddanwch: a thithao new-

yui. Maeefe ynboUallnoffifaddea; ond ni

ddefhydd aëfe byn i tí,yrnwn wjrt yn bech-

adnranedifeiríoL Nid oesgenyt ti oncyfaiU

i v Eainc; ni wna on briodoleddyn holi enw

Duw ddadleu droooJ ti: ferngaredd ei hun a

; . ica rydd ei UaÌB,gyda priodoliaeth-

m ir.ill, erdydónmnedigaetfa di. ofae Dnw
\n alluog i achubachymhorth mewn angen;

ond ar pa gydnabyddiaeth ag af yr wvl ti

mor hyi erno, dyagwyj y rhydd afe <i

fraiea achnboJ \n eetynedig droeol ti.' Bry

eyfyd dyn ganol ace i oUo ng i mewn blentyn

afyddo yn Uefain ac vn eoro wrth y drwa,

atto nid I efe L'r Eatfa boen droa gi ryddai

yn odo yno. V maa byn yn ddarluo digon

alaeihueam dy gyflwr <li, bechadnr: etto, nid

\ w ond ygwinonedd Uyfnaf am danat; o

herwydd y maa yr nn oerth hollalluog ag

ydd wedi ymrwymo er iachawdwriaeth y
oredadyn, wedi ymrwymo mor ddwyshefyd
»•• dienydd damnedigacth i ti. Paym-
rwymiad mwy na Qw1 Y mae Dnw ei bun

dan l\\ i fod \n ddinyatr i bob enaid anedi-

feirioL Biaey llw hwnw dyngodd Dnw yn

aj li»l yn erbyn yr Earaeliaidi nchrediniol—
na chaent fyneá i mewn L'w orpnwyBfa ef

—

vii perthyn i bob anghredadynhyd ddiwedd

y byd Vn enw Dnw, yatyna! pe ni byddai

ond Uw <lyn, neo dorf o ddynion, fel y rhai

hyny yn yr Actau (j>en. xxiii. l^, 13), yn
tyngni ladd y cyfryw on, a thydi i fod y
<ívn, <»ni lanwai hyn di ftg ofn braw ooe

dyddî Oni ddygai hyn gysnr <ly fyyd
n<^ i'M eael bwynt yn beaaybholl A pha

betfa ymte y lechwyd elustogau y bobl ;i

fedranl gyago morawrth, beb fraw na dych-

ivn, er aywedyd wrthynt íbd yr Hollallnog

DottW dan Iw i'w damnio, gyríf ac eneid-

i.ui. osl i»!<> edifeirwehi O! ysiyr-

iw.-h baemadttrnüd I a ydyw yn ddoethineb

n-u erroldeb i wrthod cynnygion o drugar-

add ar law Dnw, yi hwn y bydd i'w nerth

hoUalmog, oe gwrthodir hwy, eich dwyn yn
fimn i «i.lwyl.iw cynawnderi A j>h;i mor
ofnadwy <• betfa y\\ Byrthioyn nwymwDaw
HoUallaog! ni< 1 oee raa y rnai sy'n taùnJo

t-i bwyi dafod ;i ddicnon adrodd hyny.
/) í, >. :*.. M.-i. h\ n \ n lleferu wrthycfa chwL

int \n wir. Fmnarthweh yn y gred

<.'r gwirionedd bwn Grwnewoh hwn yn
bwne o'ch <

, i<''l". A,*r on gred gyrwytyn
credo (bd Daw, cred befyo fod y Dow hwn,
a!i nerth hoUailuog, yn gyfaül Bier i ti ; ac

yna, defnyddia h\ i'tli fantaie oren. afegya,

i. M.-un (twn^fi oo ii oydwybod, sydd yn
cedì <-<l.li wrto lawredd dy bechod, ffb i gael

ii".|.lt';i yn holmUttog oerth I >nw. Yn dójaa,

pan t\.|.i<> pechodan yn <'a<'l on taenn o

ll/<< n <Ì\n yn ou lliwiau gwat'dlyd, a'n dangos
gyda'o chwanegiadau angtttol, llygad cyd-
wybod ya eu Oanfpd trwy ddi)eh niwyhaol

profedigaeth, y mae yn rhaid iddynt beri i'r

ereadar Byna gan fraw a dychryn, hyd oni

all" \nnai.l ihlywedyd g}'da'r prophwyd, er

y llu dirfawr hwn, " Y mae etto fwy gyda

mi nag sydd yn fy erbyn." Y mae un holl-

aUnog yn fwy oa gaUnogion lawer. Ni wna
yr holí bechodan a'r diafliaid galluog hyn

yr on pechod yn hoUaUaog, na diafol hollall-

uog. Ooaod yr un briodoledd hon yn wyn-

eb yr holl gyhttddiadan a ddygir ganddynt

1 1 w • v i' t h erfoyn, Megys pan oedd Yspaenwr

balch yn adrodd rhes o deitlau ei feistr, y
darfu í'r oenadwr Ffrengig roi taw arno âg

on teitl, vr hwn oedd yn boddi'r cwbl. Mae
Duw ei ìiun (yn Jíus. xi. 9), ar ol mwyhau
peenodan ei bobl i'r eithaf, ynai ddangospa

beth a aU Duw ei wneuthur, yn tori aUan i

addewid felne ;
" Ni chynawnaf angerdd fy

llid :"—a pha ham i
" Duw ydwyf fi, ac nid

dvn." " Mi a áaangoaaf hoUaUnogrwydd fy

nhrngaredd." Rhywbeth yn debyg i'n dyw-

ediad fyü'iv<lin, pan darawo i^lentyn neu

wraig ni—Dyn wyf, àc nid plentyn, neu

wraigj am hyny, nitharawaf ti yn ol. Y
mae'r ystyriaeth o hyn, fod Duw yn Dduw,
yn bwrw ei fod yn hoUaUuog i faddeu cys-

't.il ag i ddial; ac y mae hyn yn beth cysur.

C)n<l drachefu, yatyried fod ei nerth hollall-

aog yn rhwym mewn oyfammod i f;uldeu;

niac hyn yn fwy. Fel na ddichon neb rwymo
Duw, ond efe'ei hun, feUy ni ddichon neb

dori yr ymrwymiad a wna efe. Ac onid ei

eiriau ef yw, y gwna efe "arbed yn helaeth?"

Esa. lv. 7. Bfe a amlha faddeu ; fel pe dy-

wedaaai, ^NIi addefnynaf drugaredd gyda'ch

pechod chwi, ac a dreuliaf y cwbl a feddaf

yn hytrach na rhoi lle i neb ddywedyd fod

fy naioni i yn cael ei orchfygu gan eich dryg-

ioni chwi Y mae ar yr enaid grasol yn yr

achos, megy^s ar tlaenor a roddai ei gastell i

fyny ar ammod.au tirion, er cael arbed ei

fywyd, a'i ddwyn yn ddiogel i'w dý, i drig-

fanu yno mewn heddwch, yn ei dir a'i fedd-

iant ; ac am hyn oll y mae ganddo law a sêl

y pen-llueddwr. Ar hyn, y mae yn teithio

yniaith; ond y mae y milwyr anfoesol yn
rhuthro arno, ac yn ei roi mewn ofn am ei

fywyd: yntau a appelia at y pen-llueddwr,

ani íiydedd yr hwn sydd yn awrr yn rhwym
o'i blaid: rhoddir iddo help yn ddioed, a'i

elynion a goepir. Enaid uad, pan fyddo
S.it ui yn dy gyhuddo ac yn dy fiino â'i

.l.ly.hrwiftydd, ti a elli ddywedyd, Duw
yw' yr'hwu sydd yn cyfiawnhau

; y mae
genyf <i law wrth hyn; ac y cawn fy mywyd
yn rhodd, wrth roddi fy arfau i lawr, ac

ymoetwng iddo ef:—a hyn yr wyf yn dy-

muno ei wneyd. Wele byrth fy nghalon
yn agored, i oUwng Tywysog tangnefedd i

ni. w n ; ac onid yw yr Hoîlalìuog yn alluog

i gynawni ei addewid? Yr
r wyf yn gorch-

yiiniiyn fy hun iddo ef, megys i Greawdwr
íl'y.l.ilaw n.

"2. Dcfnyddia yr hoUíüluog nerth hwn o
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eiddo Duw, a dy hawl ynddo, pau y'th demt-
ier i bechod, pan y'th orchfyger, a phan
fyddech yn ffoi o flaen wyneb dy lygredd

cryf, neu yn ofni y syrthi ryw ddydd trwy-

ddo. Gwna yn hyf i gymmeryd gafael yn
y briodoledd hon, ac ymnertha ynddi i wrth-
sefyll drachefn; athanymladd, igael buddug-
oliaeth arno mewn pryd. Mae yr Hollalluog

Dduw yn sefyll o fewn golwg i ti, tra yr wyt
yn ymladd yn y gln; ac nid yw yn aros

ond am alwad oddi wrthyt pan fyddi yn
drallodus yn y frwydr—ac yna efe a ddaw
i'th achub. Iehosaphat a waeddodd, pan
ydoedd yng nghanol torf o'i elynion, a bu
yr Arglwydd yn borth iddo:—ynllawer mwy
y gelli di ddisgwyl ei gymhorth yn ymladd-
feydd dy enaid. Ffo at orsedd gras â'r add-

ewid hon genyt, " Nid arglwyddiaetha pech-

od arnoch chwi ;" a chyn ei dadleu, i helpio

dy ffydd yn fwy> csura dy hun â hyn, er

nad yw y gair hwn, "hollalluog," yma yn
llythyrenol, etto y mae yn gynnwysedig yn
hon, a phob addewid ; ti a elli, heb chwan-
egu iod at air Duw, ei ddarllen yn dy
enaid. "Nid arglwyddiaetha pechod arnoch
chwi," medd y Duw hollalluog ; o blegid y
mae hon, a'i holl briodoliaethau ef, yn sêl

wastadol wrth ei holl addewidion. Yn awr,

enaid, dyro dy hawl mewn cwyn heb am-
mheu na ennilli; dyled yw, ac felly yn gyf-

iawn. Un abl yw yr un y mae dy hawl
arno ; ac felly nid oes i ti le i ofni colled am
drauí y gofyniad. A'r hwn a fu mor raslawn
a'i rwymo ei hun pan oedd yn rhydd, a fydd
mor ffyddlawn i gyflawni, gan ei fod yn abl,

ar ol ymrwymo. Yn unig, tra yr wyt ti yn
disgwyl cyflawniad yr addewid, a chymhorth
y nerth hollalluog hwn yn erbyn dy lygred-

igaethau, gwylia ar i tiymgadw dan gysgod y
briodoledd hon, ac ammod yr addewid hon:
jSalm xci. 1. Ni chysgoda y cysgod heb fod
dano. Pa les a wna cysgod, le cysgod craig

gadarn, tra yr eisteddom ni yng ngwres yr
haul? A pha les bod nerth hollalluog yn
rhwym drosom, a ninnau yn taflu ein hun-
ain allan o'r nawdd trwy ruthro yn hyf i

safn profedigaeth ? Cwympiadau y saint a
fu pan redent hwy allan o'u lloches a'u ham-
ddiffynfa: o.herwydd, fel y cwningod, nid
ydynt bobl gryfion ynddynt eu hunain; y
mae eu nerth hwynt yng nghraig hollalluog-

rwydd Duw:—yno y mae eu lloches.

3. Defnyddia hyn, Gristion, pan y byddo
yn dy le a'th alwad bwys rhyw ddyledswydd
neu waith yn gwasgu arnat. r wyt, fe

allai, yn profi dyledswydd dy alwad yn rhy
drom i'th ysgwyddau gweiniaid

;
gwna yn

hyf, trwy ffydd, i osod pen trymaf dy faich

ar ysgwydd Duw. Eiddot ti, os credadyn,
ydyw hon, mor sicr ag y dichon Duw ei

gwneyd trwy addewid. Pan fyddech ryw
üro yn glaf o'th waith, ac ar feddwl, gydag
Ionah, am redeg oddi wrtho, calonoga dy hun
â geiriau Duw wrth öideon, yr hwn a alw-

odd efe oddi wrth y ffust, i ddyrnu y myn-
yddoedd; " Dos yn dy rymusdra yma; a

thi a waredi Israel o law y Midianiaid ; oni

anfonais i dydi?" Barn. vi. 14. Cwympa
at y gwaith y gosododd Duw di arno, a thi

a rwymi ei nerth o'th blaid. Ffordd yr Ar-
glwydd sydd gadernid. Ehed oddi wrth dy
waith, a thi a rwymi nerth Duw i'th erbyn;

efe a enfyn ryw ystorm neu gilydd ar dy ol,

i ddwyn adref ei was a ddiangodd. Mor
fynych y lladdwyd y llwfr-galon mewn ffos,

neu dan ryw glawdd, pan y cafodd y milwr
gwrol, as afodd ei dir ac a gadwodd ei le,

ddiangfa mewn diogelwch ac anrhydedd!
A alwyd ti i ddioddef ? Na chilia yn ol o

herwydd dy ofn na fyddi di byth yn abl i

ddwyn y groes. Gall Duw ei gosod mor
wastad fel na byddi yn ei theimlo. Er na
phrofech di gymhorth hyd nes y delych at

ddrws y carchar, ie hyd nes byddo un troed

ar yr ysgol, neu dy wddf ary boncyff, na
wanobeithia :

" Ym mynydd yr Arglwydd y
gwelir;" Gen. xxii. 14. Ac yn yr awr hono
efe a all roddi i ti y fath olwg ar ei wedd
dirion ag a bair i wedd anhygar angeu creu-

lawn sirioli a bod yn hawddgar yn dy olwg
ei ei fwyn ef. Gall roi i ti gymmaint o

gysur mewn llaw ag a bair i ti addef ei fod

ym mlaen llaw gyda thi, er yr holl warad-
wydd a'r poen a elli di ei ddioddef drosto.

Ac oni bydd iddo gyrhaedd i gymmaint a
hyn, etto y mae cymmaint ag a ddwg yr holl

draul y gellir dy roi di ynddi ar y ffordd yn
drysor parod yn yr addewid hono, " Ffydd-
lawn yw Duw," &c; 1 Cor. x. 13. Fe'i telir

ar y dangosiad cyntaf; ac fe all hyn foddloni

Cristion, yn enwedig os ystyria, er nad yw
efe yn dwyn gydag ef gymmaint o lawenydd

y nef a rhai ereill, etto efe a'i cyferfydd cyn
gynted ag y delo i d ei Dad, 11 e y mae yng
nghadw iddo. Mewn gair, Gristion, pwysa ar

dy Dduw, a gwna dy erfyniad beunydd wrth
orsedd gras am nerth cynnorthwyol yn bar-

haus. Ychydig wyt yn ei feddwl mor gar-

edig y cymmer efe dy fod yn gwneyd defn-

ydd o hono: goreu po amlaf; a mwyaf y
croesaw po mwyaf a ofyni. Pe amgen,
pa ham y dywedasai Crist wrth ei ddysgybl-
ion, " Hyd yn hyn ni ofynasoch ddim," ond
i ddadgan ei galon helaeth yn rhoddi, fel yn
anhawdd ganddo roddi ei law yn ei bwrs am
3^chydig ? Ac am hyny y mae efe trwy fath

o araethyddiaeth gyfeillgar yn eu cymhell i

godi yn uwch yn eu gofyniad; fel Naaman,
pan ofynodd Gehazi am un dalent, yn deisyf

arno gymmeryd dwy. Y cyfryw galon hael-

ionus sy gan Dduw: tra yr wyt ti yn gofyn
ychydig dangnefedd a llawenydd, ei archiad

ef ydyw, " Lleda dy safn, a mi a'i llanwaf ;"

Salm lxxxi. 10. í)os Gristion, a manwl-
chwilia dy galon, o gongl bwygilydd ; myn
gael allan dy ddiffygion, a gwybodaeth am
dy holl wendidau: gosod hwynt ger bron yr

Hollalluog, fel y weddw ei llestri gweigion
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o 8aen v prophwyd. IV byddai genyt fwy
l:i :i r.i.-l. ti ellil gael 11' owi y cwbL

j Dduw ddigon o áUn i rodoi; ond
: baJlo, Yma gyda pharch

v ,ivu ae j r I Eollallnog ei Bnn yn

wan. Biae liy-1 yn oed plentyn—y gwanaf

yn <-i deuln mewngraa aalloond dywedyd,
'•

l-\ Nii.i I," ynabì L'worchfygu. Am hyny,

d;i ìy.ì idid dy nVctd dy ddigaloni,

;
:

.
• gyífroi oe' tfc wr BCollallnog i 'th

.. dy wenaid di, pan eî dad-

lJuir yn y t îniîad o hono. V mae y wyneb
. ini obeithiaí, yn
íaith íl'uai.i

dotyn Uyyrenaid ; ddel

yn ílwythog, vu y teimlad o wendid ei fiydd,

, ; . m «
i i wir wendid

yndwyn dadl gn f L'w ganlj n am gymhorth.

NOD. V.

jj, >ir atubir i mthddadl arbeniç, y gaü rhai

yn trbyn yr
i bbunorol.

<

:

Ohd 0! dd rhyw Gristion di-

i gweddlo, drachefn a

thrachefn, am aerth p erbyn y cyfryw

L; ae hyd y dydd hwn y mae fy nwy-
weiniaid, a'r meibion Serfíah hyn

wjí ar ddywedyd nad yw ySnieithioi mi, wrth
holew o gysur ar fy mhen, a dy-

i r diwedd y fnddngol-

gelynion hyn, a gweled y dydd
. j m mha un y bydd i mi gyda Dafydd

S-i'iu i i Ârglwydd am ty agwaredn allan o

dwylaw iy hoÜ elynion. Yr wyf wedi bod

j reddlo am nerth i'r cyfrw ddyled-

wydd, ac yn cael fy mod ynddi mor ddi-

rym a marwaidd ag o'r blaen. Os yw Duw
gyda mi, yn t-i gadarn alla i'm cymhorth,

p i !..mi! y dygwyddodd hyn oìl i mi ì

'. 1. ESdrych unwaithetto, ddyntrnan,
i'th fynwea dy hnn, a chwilia ai nid oea

peth tterth wedi cael ei anfon i ti, a thithau
nyd yn hyn heb grafra arno? Dichon !i; d

iin, yn yr achoa
hwn; pan fyddo Duw yn atteb ein gweddi,
iii«l yn «>1 y Ilytliyrcn, ncu gan anfon y pettl

ei hun, ond y byddo yn dyfod i'n t trwy
y drwa < fn. a oinnau yn ei ddiagwy] trwy

íôr. A.C yn ddiau yn modd
aU y cyfaill 3 p wyi jn chwilio am

fod 3 11 'ly <l ;• di, 1 thithau heb
tlawd, onid hyn yw dy gyflwrî ' 'i'i a

• ain n.-rtli yn ,•. !y q y ,\ f-

\n awr ti a fynnit i Dduw
I eatyn allan <-i nerth, L'w d irav

yii ei ben, a'i oaod yn Earw fel oa oha byth
ahyifa yn dy fynwea Onid

bwn yw 3 drwi y buost yu diagwyl aui i

Dduw ddyfod i raewn trwyddo ; ac heb
olwg na newydd fod dy Dduw yn dyfod yn

y íi'oi-dd hon / Y niae dy lygredd etto yn
fyw—fe îülai yn fwy o flinder nag o'r blaen;

ac yn awr, ti a ofyni, Pa le y mae'r nerth a

addawyd i gynnorthwyoî Gad i mi ddeisyf

arnat cyn i ti dynn y penderfyniad athrist

yn erbyn dy Dduw, nac i'th erbyn dy hun

—

edrych, ai nid yw efe wedi anfon i mewn
beth nerth trwy ddrws aralll Ysgatfydd
dy fod heb nerth i'w orchfygu mor fuan ag

y dymunit ; ond, ai ni roddodd efe i ti fwy
nertfa erfyniol yn ei erbyn/ Yr oeddit o'r

blaen yn gweddio ; ond yn awr yn fwy taer

—

y mae holl alluoedd dy enaid ar waith yn
dadleu â Duw. O'r blaen yr oeddit yn fwy
tyner a chanolîg yn dy erfyniad

;
yn awr, y

mae genyt sel, ac ni fedri gymmeryd pall; i'e,

ti a groesawit unrhyw beth yn lle dy ìygredd.

Pe cymmerai Duw dy bechod ymaith, a
danfon i ti groes, ti a'i bendithit ef. Yn
awr, enaid tlawd, ai dim, ai dim neióh yw
hyn ( Oni buíisai fod Duw yn dy adgryf-
hau di, bnaaai dy bechod wedi gwanhau
ysbryd dy weddi, ac nid ei gynnyddu. Yr
oedd Dafydd yn dechreu )miadnewyddu
j)an ddechreuodd ail-gaüael ysbryd gweddi.
Po cryfaf y cri, cryfaf y plentyn, mi war-
antaf. Ymdrechodd Iacob ; a gelwir hyn
ei nerth ef : Iíos. xii. 4. Yr oedd i'w weled
fod ynddo lawer o Dduw, paii allai g-y/mmer-

yd y fath afael ar yr Hollalluog a'i gadw,
er fod Duw megys yu ei ysgwyd ymaith.
O* wyt tithau, enaitl, yn caeì gallu i ymarfer
fel liyn â Duw y neioedd, ni raid ofni na
byddi yn ilawer mwy abl i ymladdâ pheeh-
od a iSatan. Os rhoddodd Duw i ti gym-
maint o nerth i ymdrechu âg ef, heb gym-
meryd pall, jt wyt wedi uwyddo gyda'r
ciyfaf. Grorchfyga di gyda Duw ; ac efe a
orchfyga y blaitì- arall drosot ti. Drachefn,
ysgatfydd, ti a fuost yn gweddto am i ti gael

cyfraniad o nerth mwy i ddyledswydd ; fel y
byddit yn fwy ysbiydol, gwrol, unol, dirag-

ritli, a'r cyffeîyo, ynddi; ac etto, yr wyt yn
cael dy hen afiechyd }ng ngln wrthyt, fel

pe buasit erioed hebadrodd dyanhwyldeb
wrth Dduw. Wel enaid, edrych unwaith
etto â llygad diragfarn i'th fynwes; er nad
wyt yn caeJ y oerth cynnorthwol y gweddi-
aist am dano ; etto, ai nid oes genyt chwan-
eg o nerth ymostýnffol? Fe allai fod y
bünder a gefaisl odcu wrth y gwaeleddau
!ivn, Bydd yn aros yn dy ddyledswydd, yn
peri i ti gynnwys barn waelach nagerioed
am dy hoîl ddyledswyddau; le, y maent yn
l>i

i ri i ti dy ffieiddio dy hno dan y teûnlad
aonynt, fel pe byddai genyt gynnifer o bryf

-

t'd adfas o'th amgylch. Y maecyflwrlob
ar y domen, gyda'i bylorod a'i gornwyd-
ydq oll ar ei gorph, yn ymddangoa i ti yn
ddymunol, mewn cymharíaeth L'th gyflwr
di, aydd â'th enaicL dybygit, yn waeth na'i

gorph ef. O! y mae hyn yn dwys ilino dy
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cnaid, onid yw?—dy fod yn ymddangos o

íìaen yr Arglwydd gyda'r fath galon farw-

aidd, ranedig, sydd yn gwneyd gorcliwyl yn
waethaf iddo ef sydd yn haeddu yn oreu ar

dÿ law ? Ac ai dim yw hyn oll ? Yn sicr,

Gristion, y mae cymmaint attalfa ar dy ly-

gaid ag ar lygaid Agar, onid e, ti a welit

ffrydiad dwyfol ras o'th galon yn y dymmer
hon. Yn ddiau fe farnai ereill ddarfod i

Dduw wneuthur gwaith nerthol yn dy en-

aid. Pa beth sy galetach, a mwy croes i

natur, na dwyn ein calonau beilchion ni i

ymgywilyddio am y peth y maent o natur-

iaeth yn ymffrostio ac yn balchio ynddo?

Ac ai dim yw i ti fod yn sathru, ie ar wcldf

dy ddyledswyddau, ac yn eu cyfrif yn achos

o ymostyngiad ac ymiselhâd, tra y mae ereill

yn eu gwneyd yn ddefnydd eu hyder a'u

hymffrost hunanol? Mae ystôr o rinwedd

wedi myned allan o Grist i sychu y fath lif

falchder yn dy galon; llif sydd weithiau

mewn rhai grasol yn rhedeg trwy eu dyìed-

swyddau oll, ac i'w ganfod, ysgatfydd, gan
rai sydd yn llai eu gras na hwythau. ,

2. Gristion, deongla yn ddiduedd drin-

iaethau Duw tuag atat. Bwrw i hyn fod yn
01 y modd y dywedi—dy fod wedi dadieu yr

addewid a dysgwyl wrth y moddion, ac er

hyny heb gael dim cryfhad, nac yn dy ras

na'th gysur. Yn awr, gochel roddi dim yn
ynfyd yn erbyn Duw, fel pe na byddai efe

yr hyn a addawodd fod. Rhoddi i Satan y
peth y mae efe o hyd yn ei lygadu fyddai

hyn. Pan fyddo plentyn heb dderbyn yn
ebrwydd y peth y mae yn ysgrifenu i'w ofyn

gan ei dad, da y byddai i'w dymmer ufudd-

gar ef ddywedyd, "Y mae fy nhad yn
ddoethach na mi ; ei ddoethineb ef a ddysg
iddo pa beth, a pha bryd, i ddanfon i mi;

a'i serchiadau tadol ataf fi, ei blentyn, ni

adawant iddo fy nacau o ddim sydd dda, na
cholli cyfie chwaith i'w anfon mewn pryd."

Gristion! y mae gan dy Dad nefol ddybenion
grasol sydd yn attal ei law yn bresennol;

onid e, ti gawsit glywed oddi wrtho cyn hyn.

laf. Fe all Duw fod heb roddi graddau
mwy o nerth, i'th roddi di i ddefnyddio yr
hyn sydd genyt yn fwy gofalus, feì y gwna
mam â'i phlentyn fyddo yn dysgu cerdded.

Hi a'i gesyd ar lawr, ac a saif ryw bellder

oddi wrtho, gan ei wahodd ati. Y p]pntyn
a deimla ei goesau yn weiniaid, ac a iefa am
help ei fam; hithau a gilia yn ol, o fwriad,

fel y byddo i'r un bach roddi y cwbl o'i rym
bychan ar waith i dynu ar ei hol. Pan ddelo
enaid truan i wedd'io yn erbyn rhyw bechod,

y mae Duw yn ymddangos fel un yn cilio

yn ol ac yn sefyll draw: y mae y brofedig-

aeth yn trymhau, ac heb ddim help yn wel-

edig; a hyn i'r dyben o beri i'r Cristion, er

ei wendid, arfer y nerth sydd ganddo. Yn
wir, ni a gawn fod teimlad dyn o'i wendid
yn foddion arbenig i'w gyffroi i chwanegu
ei ofal a'i ddiwydrwydd. Un a fyddo yn

gwybod ei wendid, mor dueddol ydyw mewn
cymdeithas i'w anghofio ei hun, ac mewn
cyfí'road i ymwylltio. Ös yw yn meddu eg-

wyddor o wiy ras, bydd i hyn ei gynhyrfu i

fwy o ofn a gwyliadwriaeth, nag un arall

sydd wedi cyrîiaedd i nerth mwy yn erbyn

y fath demtasiynau cryfìon. Fel plentyn a
fyddo yn ysgrifenu at ei dad am arian, a dim
yn dyfod yn ebrwydd, gwna hyn iddo
ddefnyddio yn well yr ychydig sydd ganddo

;

ac yn awr ni chaiff un geiniog ei gwario yn
ofer. Fel hyn, pan fyddo Cristion wedi
gweddio drachefn a thrachefn ynerbynrhyw
bechod, ac er hyny yn cael ei hun yn wan,
agos a'i orchfygu, ! mor wagelog y gwna
hyn, ie y dylai hyn wneyd y cyfryw un, am
bob cymdeithas a phob achlysur! Nid oes

achos i hwn roddi dim mantais i'w elyn.

2il. Gall Duw nacau i'r Cristion y nerth
cynnorthwyol mewn dylëdswydd, neu y
grym marwhaol ar lygredd, a fyddo efe yn
ei erfyn; a hyn yn gwbl ar ddyben grasol,

fel y caffo felîy gyfle gwell i egluro ei gariad

iddo mewn ffordd a weithia yn fwyaf effeith-

iol ar symledd yr enaid, i beri iddo dalu

cariad yn ol i Dcìuw. Ysgatfydd, Gristion,

dy fod yn gweddio am drugaredd sydd arnat

ei heisieu, neu am dy wared o ryw fawr dra-

llod, ac heb brofi yn y ddyiedswydd ddim
cymhorth mwy na chyffredin; oncì llawer o

derfysg ysbryd ynddi, ammheuon, yng nghyd
âg ofnau angitrediniol ar ei hol: eto, wele, er

y difíÿgion hyny yn dy ddyledswydd, y mae
Duw yn gwrandaw dy wecìdi, ac yn anfon y
drugaredd i ti, i'r dyben o fwyhan ei gariad

yn dy olwg, a'i wneyd yn fwy melus a
hyfryd i'th flas, wrth ei fod yn derbyn dy
wasanaeth egwan, ac yn myned heibio i an-

hwyl dy ysbryd. Y mae yma nerth Uai i'r

ddyledswydd, fel y gallech gael prawf mwy
o gariad yn y dmgaredd. Nid oes dim a
effeithia yn fwy na'r gyfryw ystyriaeth ar

galon rasol. Gwelwn hynynDafydd: "Mi
a ddywedais yn fy ffrwst, pob dyn sydd gel-

wyddog. Beth a dalaf i'r Arglwydd am ei

holl ddoniau i mi?" Salm cxvi. 11, 12. Fel
pe dywedasai, "Er y genadwri gysurol a
gefais oddi wrth Dcluw, trwy ei brophwydi,
yng nghylch y mater hwn, fy ngweddiau fy
hun, a'r rhagluniaethau nodedig hyny oedd
yn cynnwws atteb mewn rhan iddynt, a chyf-

ìawniad o'r hyn a addawyd; eto, dangos
Uawer o anghrediniaeth a ddarfu i mi, gan
ammheu gwirionedd y naill a chyflawniad y
llall. Ac a ddarfu i Dduw, er fy holl wael-

eddau i, gwblhau fy nymuniad, a chyfìawni

ei addewid ei hun? O ! pa beth a dalaf i'r

Arglwydd?" Yn y modd hwn y mae Dafydd
yn darllen trugaredd Duw, trwy ddrych ei

eiddilwTch a'i wendid ei hun; ac y mae i'w

gweled yn fawr. Ond, pe buasai i drugar-

edd ddyfod, fel ateb i weddi wedi ei chyf-

lav/ni gyda'r fath gryfder ffydd, a gradd
uchel o rasau ereill, ag a fuasai yn eiryddhau
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ef a'i wedcli oddi wrth waeleddau cyffredin,

gallasai hyn droi yn fagl, a bod yn achos o

ryw feddyliau o hunan-glod yn y creadur,

yn lle rhyfeddu trugaredd.

3ydd. Dichon fod Duw yn cyfranu llai

o'i nerth cynnorchwyol, fel y catìo ddangos
mwy o'i nerth cynnaliol, yn dal i fyny ras

gwan. Nid ydym yn rhyfeddu gweled dyn o

gorph cryf, a fwytao ei fwyd yn iachus, ac a

gysgo yn dda, yn byw ; ond bod corphyn ysig,

llawn o nychdod a doluriau, gael megys ei

glytio a'i attegu trwy gelfyddyd y physygwr,
feì ag i ddal i fyny hyd henaint: y mae hyn
yn peri rhyw syndod yn yr edrychwyr. Fe
allai mai enaid tlawd crynedig wyt, dy fíydd

yn wan, rhuthriadau Satan yn gryfion i'th

èrbyn, dy lygredd yn fyw a gweithgar, a'th

allu marweiddiol yn fychan; hyd onid yw,
yn ol dy dyb di, yn ennill tir ar dy ras, yn
hytrach nag yn ei golli

;
yr wyt yn fynych yn

barod i feddwl y bwrir di yn ddrylliau ar

feisdon y diafol. Ac etto, byw yw dy ras

hyd heddyw, er ei fod fel llestr agenog. Yn
awr, onid yw yn werth rhoi cam o'r neilldu

i weled y goìwg rhyfedd hwn? Llong agen-

og a hwylbreni a chyfan, yn holltau a dryll-

iau, yn cael ei llusgo ym mlaen gan nerth

hollalluog tiwy fôr digllawn, â iluoedd o

bechodau ac o ddiafliaid, yn ddiango.l i'r

porthladd ! Canwyil wael o frwynen yn
dal heb ddifíbdd yn wyneb y gwynt tym-
mestlog ! Mewn gair, llengcyn ieuangaidd
mewn gras yn cael ei ddal ym mreichiau
Duw, nes trechu'r diafol yn deg! Hyn y
mae Duw yn ei wneuthur wrth dy gynnal
di. Yr wyt ti yn un o'r plant bychain hyny,
o enau y rhai y perfíeithia Duw ei foliant,

trwy drefnu y fath nerth i ti, fel y cei di,

sydd yn faban mewng ras, y fuddugoliaeth
ar gawr mewn digllonedd a gallu.

4ydd. Os ar ol hir ddisgwyl am nerth
oddi wrth Dduw, y bydd fel yr wyt yn
achwyn, chwilia ai nid yw yr hyn sydd yn
attal i'w gael ynot dy hun. Y pen yw eis-

teddle yr ysbrydoedd naturiol; etto, fe ddi-

chon fod y fath attalfeydd yn y corph, nes
difuddio yr aelodau o honynt dros amser.
Hyd oni byddo y ffordd yn rhydcl rhwng
Crist—dy ben—a thithau, nis dichon nerth
ddyfod i ti. Am hyny, bydd yn ewyllysgar
i ymofyn,

(laf.) A ddaethost ti yn wir at Dduw am
nerth i gyflawni dyledswydd, marwhau llygr-

edd, a' r cyfí'elyb ? Ysgatfydd y dywedi, Do

;

mi a ddysgwyliais wrtli yr ordinhadau hyny
sydd yn tt'ordd ym mha un y mae efe wedi
addaw rhoi allan ei nerth. Ond ai hyn yw y
cwbl ? Ti a elli ddyfod iddynt hwy, a bod
heb ddysgwyl wrth Dduw ynddynt. Ai ni

ddarfu i ti ddisgwyl yn gnawdol am nerth

oddi wrthynt ; ac felly rhoddi yr ordinhâd,

fel Bahel ei gr, yn lle Duw ? Ai nid oes

rhyw debygiad yn agwedd dy ysbryd i'r rhai

hyny yn ìayo iv. 13 ;
" Ni a awn i'r gyfryw

ddinas, ac a farchnatawn, ac a eninìlwn?"
Oni ddywedodd dy galon, u Myfi a äf, ac a
wrandawaf y cyfryw r, ac a gaf gysur a
nerth ?" Ac a ryfeddi di dy fod yn wan, ac
yn anftrwythlawn ? Ai Duw yw yr ordin-

hadau, i allu dy wneyd yn gryf, neu yn ddy-
ddanus ? Gelli eu clywed hwynt yn dy ateb,

enaid tlawd, fel y brenin i'r wraig hono, ar
warchauad Samaria :

" Cynnorthwya, O
weddi! neu, O weinidog!'* meddi di. Pa
fodd y cynnorthwyant hwy, oni chynnorth-
wya yr Arglwydd? Nid ydynt hwy ond
gweision Crist. Efe ei hun sydd yn cadw
agoriad ei win-d; ni allant hwy gymmaint
ag yfed atoch, pan ddeloch i d eu Meistr.

Ac am hyny, enaid tlawd, na orphwys yn fyr

o Grist ; ond ymwasga trwy dyrfa yr ordin-

hadau, a gofyn am gael siarad â'r Iesu, gwel-
ed Iesu, a chyftwrdd âg ef ; a daw rhinwedd
allan o hono.

(2il.) Gofyn i'th enaid a fuost yn ddiolch-

gar am yr ychydig nerth a gefaist ? Er nad
wyt ti o'r fath nerth mewn gras ag i allu

rhedeg gyda'r blaenaf, a chydgamu â'r talaf

o'th frodyr; etto, a wyt ti yn ddiolchgar am
fod genyt y radd leiaf o nerth ? Er na byddo
ond i lefain ar eu hol hwynt, y rhai a weli

yn dy flaenu mewn gras—y mae hyn yn
wertli dy ddiolch. Ni chyrhaeddodd pawb
ym myddin Dafydd i fod yn gydradd â'i

ychydig gedyrn ef, niewn glewder a bri ; ac

etto, ni ddarfu iddynt ddifreinio eu hunain.

Y mae i ti achos i fod yn ddiolchgar am y
lle isaf ym myddin y saint. Y cyfraniadau

lleiaf o drugaredd a gras yr efengyl ni ddylid

edrych drostynt. Ar fynediad Moses a'i lu

trwy y môr, y maent yn taraw i ganu cyn
sjinmud oddi wrth ei fin, ac i gydnabod jt
ymddangosiad rhyfedd o allu a thrugaredd
Duw o'u tu, er nad oedd hyn ond megys cam
yn eu taith. Yr oedd diftaethwch erchyll

o'u blaen, a hwythau yn anabl i fyw ychyd-
ig ddyddiau ar y cwbl o'u lluniaeth, er eu
goruchafiaeth fawr; etto, mynai Moses gan- *

mawl Duw am yr honsel hon o'i drugaredd.

Gwyddai y gr duwiol hwn mai y wir íFordd

i gadw cymmeriad gyda Duw, fel ag i dder-

byn chwaneg, ydoedd cadw cyfrif teg, a
thalu i lawr ei ddiolch am yr hyn a dderbyn-
iasid. Os mynnit tithau gael cyfraniadau

llawnach o nerth Duw, addef ef yn yr hyn
a wnaeth. A wyt ti yn wan? Bendithia
Dduw am dy fod yn fyw. A wyt ti gan
lesgedd yn íynych yn methu mewn dyled-

swydd, ac yn syrthio i brofedigaeth ? Galara
yn y teimlad o hyn ; etto, bendithia Dduw
nad wyt yn byw mewn esgeulusdra hollol

o ddyledswydd, trwyr ddirmyg annuwiol o

honi ; ac am nad wyt, yn lle syi'thio o

wendid, yn gorwedd yn y dom o bechod
trwy ddrygioni dy galon. Gall yr enaid

anniolchgar ddiolch iddo ei hun, am nad y

w

ei gynnydd yn fwy.

(3ydd.) A wyt ti yn ostyngedig dan y
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cymhorth a'r nerth a roddodd Duw i ti? Y
mae balchder yn cau pibell y dwfr. Os yw y
galon yn dechreu chwyddo, y mae yn bryd i

Dduw droi ei law i attal y ffrwd; o blegid y
mae y cwbl a dywallter ar y cyfryw enaid

yn rhedeg drosodd i hunan-glod: ac felly y
mae fel dwfr a goller, o ran dim lles a wna
i'r dyn, na dim gogoniant a ddwg i Dduw.
Nid yw calon falch, na mynydd uchel, byth
yn .ffrwythlawn. Yn awr, heb law y ffyrdd

cyffredin yr ymddengys balchder ynddynt,
megys wrth ddifrio ereill, rhoddigormod bri

arno ei hun, a'r cyffelyb, chwi a gewch ddau
arwydd araíl o hono.

1. Y mae i'w weled mewn anturiaethau
hyfion; pan fyddo dyn yn rhedeg i safn

profedigaeth, gan ymgynnal ar yr hyder am
ei ras a dderbyniodd. Hwn oedd pechod
Pedr; a thrwyddo, efe a dynwyd i bellach

ymgyrch nag a weddai i gred ostyngedig: fe

redodd i wersyll Satan, ac felly fe aeth yn
garcharor iddo dros dro. Yr oedd gan ygr
da, pan yn ei iawn dymmer, farn iseì ddigon
am dano ei hun; megys pan ofyrodd i'w

feistr, "Ai myfi yw?" Ond efe, yr hwn
oedd ar un pryd yn ofni, rhag mai efe a
fyddai y bradwr, y mae ar dro arall yn methu
tybied mor ddrwg am dano ei hun ag i am-
mheu y gwnai efe wadu ei feistr. Pa beth ?

efe ? Na : er i'r lleill oll ei adael, etto efe a
safai wrth ei faner. Ai dyma dy agwedd di,

Gristion ? Fe allai fod Duw wedi rhoddi i

ti lawer o'i feddwl, dy fod yn gyfarwydd
yng ngair y bywyd, ac am hyny ybeiddi di

anturio i anadlu mewn awyr aíìach ; fel pe
na byddai ond ysbrydoedd Cristionogion
gweiniaid, llai eu gwybodaeth, yn y perygl o
ymlygru gan haint cyfeiliornad a heresi. Y
mae genyt gyfran helaeth o ras, neu o leiaf

yr wyt ti yn meddwl felly; a thi a anturi
fyned i le yr ofnai Cristion isei-feddwl y
llithrai ei draed dano. Yn ddiau yr wyt yn
awr yn temtio Duw, i oddef i'th wallt gael
ei dori, pan wyt mor hyf i osod dy ben ar
liniau profedigaeth. 2. Y mae balchder yn
ymddangos yn yr esgeulusiad o'r moddion,
trwy ba rai y mae i rasau a chysuron y saint
gael eu porthi, pan fyddont gryfaf. Fe allai,

Gristion, pan fyddech dan ofnau ac ammheu-
on, fod Duw yn cael dy gyfeillach, a'th fod
â'th biser yn fynych wrth ei-ddrws ef. Ond
wedi i ti gael rhyw fesur o heddwch, fod
ymddieithriad yn ebrwydd yn tyfu rhyngot
a Duw: nid wyt ti a'th biser yn tramwy
fel arferol i'r ffynnonau hyn o iachawdwr-
iaeth. Nid rhyfedd os wyt ti, er i ti fod
yn gyfoethog mewn gras a chysur, yn
myned yn ol llaw, gan dy fod yn treulio yr
hen ystôr, ac heb yru dim masnach ym mlaen
yn bresennol i ddwyn elw i mewn. Neu os
wyt heb esgeuluso dyledswydd, fe allai nad
wyt yn ei chyflawni gyda'r un ymostyng-
iad ag oedd o'r blaen 301 ei haddurno. Ti a
weddnt y pryd hwnw yn y teimlad o'th

wendid, i gaffael nerth ; ond yn awr, ti a
weddi'i i ddangos dy nerth, fel y byddo i

ereill dy ryfeddu. Ac os unwaith, fel He-
zeciah, y galwn edrychwyr i mewn, i weled
ein trysor, a'n moli ni am ein doniau a'n

cysur, yna y mae'n llawn bryd i Dduw, os

ydyw yn ein caru, ddanfon rhyw genadau i

ddwyn y rhai hyn oddi arnom, gan eu bod
yn dwyn ein calonau ni oddi wrtho ef.

(4ydd.) Os nad yw dy galon jú dy daraw
oddi wrth yrhyn a ddywedwyd, ond dy fod
wedi disgwyl yn ddiffuant wrth Dduw, ac 1

etto heb dderbyn y nerth a ddymuni ; bydd-

1

ed dy ymroad er hyn i fyw a marw gan
ddisgwyl wrtho. Ni fynegodd Duw i ni am
amser ei ddyfodiad; a rhy hyf a fyddai i ni

'

ei benu o'n penau ein hunain. " Eithr,"

medd Crist wrth ei ddisgyblion, " aroswch
chwi yn ninas Ierusalem, hyd oni wisger

ehwi â nerth o'r uchelder;" Litc xxiv. 49.

Fel hyn y dywed wrthyt tithau, "Aros yn
Ierusalem ; disgwyl wrtho ef yn y moddion
a appwyntiodd, hyd oni wisger di â nerth

mwy i farweiddio dy lygredigaethau," &c.

Ac er dy gysur gwybydd

—

(1.) Bydd dy barhâd yn disgwyl fel hyn
with Dduw yn dystiolaeth o ras cryf ynot.

Po leiaf y calondid a gaffech at ddyledswydd,
mwyaf yw dy ffydd a'th ufudd-dod sydd yn
dy ddai i fyny mewn dyledswydd. Y gr
a fedr fasnachu pan fyddo yr amser yn farw,

a'i eiddo oli yn gorwedd ar ei law, a bod er

hyn heb dynu ei law ato, ond yn hytrach yn
masnachu fwyfwy, yn sicr y mae ei ystôr ef

yn fawr. Pa beth ? heb gysur wrtb wrandaw,
hebesmwythad i'th ysbryd wrth wedd'io ; ac

etto yn fwy chwannog i wrandaw, yn fyn-

ychach yn gweddio ? enaid ! mawr ydy

w

dy ffydd a'th amynedd.
(2.) Sicrha dy hun y daw nerth pan fydd-

ech yn y wasgfa fwyaf :
" Y rhai a obeith-

iant yn yr Arglwydd a adnewyddant eu
nerth ; ehedant fel eryrod ; rhedant ac ni

flinant; rhodiant ac ni ddiffygiant ;" Esa.

xl. 31. Pan yr oedd y dyrnaid diweddaf o
flawd yn cael ei bobi, dynay prÄl y dan-
fonwyd y prophwyd i gadw tjr y wraig
weddw. Pau fyddo profedigaeth yn gref,

dy ychydig nei-th ar ddarfod, a thithau bron
yn ymroddi i ddwylaw dy elynion, yna dis-

gwyl gymhorth o'r nef, i'th alluogi i ddal

allan dan y brofedigaeth. Fel hyn y bu i

Paul :
M Digon i ti fy ngras i;" neu disgwyl

rym o'r nef , i godi y gwarchae, ac ymlid y
temtiwr ymaith. Fel hyn y bu i Iob, pan
oedd Satan wedi cael mantais arno—yna y
mae Duw yn ei droi ymaith. Fel cymmedr-
olwr doeth, pan fyddo gwrthddadleuwyr
cyfrwys yn bwrw yn drwm ar yr attebydd,

efe a'i tn ymaith, rhag iddo ei yru i lawr.
" Chwi a glywsoch am amfnedd Iob, ac a
welsoch ddiwedd yr Arglwydd; o blegid tos-

turiol iawn yw yr Arglwydd, a thrugarog;"
Iago v. 11.
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ESIAID vi. 11.

" Gmsgwch fidl arù tjiHtlt />(/!", ftl t/ galloch sefyll

yu M"6jm ctjnütconion dÌafoL

Y mae'ii wers hon yn agoriad i'r un »>'r

ÌiL'u-l; yn yr hon yr oedd yr apostol wedi

annog y oredinwyr i ymgalonogi, a'u hye-

ld Uesmeirìo] i roddi pwys ar yr Ar-
.. a chadernid ei allu ef. Yn awr, yn

m hyn y in.ie yn egluro ei feddwl, ac

yn dangoe y modd y iuynai iddynt wneyd
*h\!i: oid trwy ddyfod yn rhyfygus i'r maes,

heb yr arfogaeth a appwyntiodd Duw i'w

tìlwyr oll ei gwisgo, a gwag-ymffrostio eu

hyder yngngallu Duw i'w gwaredu. Mae
yronaid hwnw yn ricrô fod ya fyrogartref

—y oef wyf ynteddwl—yr hwn ni fedd ond
rhyw hyder cnawdol ar enw Duw, wedi ei

ehwythu i fyny trwy anwybodaetb o Ddnw
i hun. Na: y nebaf\ nai fod á'i hyder

i osod ynaodaa ar allu J)uw, rhaid

iddo yn gydwybodol arfer y moddiou a ap-

pwyntiwyd er ei ddinYniad, ac nid rhuthro

yn Doeth i'r frwydr. Tebygai hyn i'r adyn
Borphwyllog hwnw yn Munster, a fynai

fyned aUan, ac ymlid ymaith yr holl

oedd yn gwarchaa ar y ddinas,heb focl gan-

d< d gwn arall ond ychydig eiriau wedi
eu 11 v ytno âg etiw Arglwydd y lluoedd. Y
rl yn, efe a ymhyfhaodd yn gableddus
i'w harf < r, gan ddywedyd, "Yn enw Arg-
lwydd y lluoedd, ewch ymaith." Ond buan
y lladdwyd ef, fel y dysgai ereill ddoethineb
trwy yr hyn a dalodd efe am ei fiblineb. Y
fatfa yi;ii]'r.^t.ynfyd a gewch ei glywed yn dy-
feru drOa wefâsau y rhai mwyaf halogedig ac

anWYbodÛ8 yn ein n iyag ! Y maent yn ym-
ddÌrjLed" yn Nuw, yn gobeithio yn ei drugar-
aredd, yn gpfyn gwaethaf y árafol a'i boll

weithredoecíd, a'r cyífelyb Bothach; ahwy-
thau yn Bpreadnrìaid Doetfa resynol, heb y
dernyn Ueiaf o arfogaeth Dnw am eu heneid-
iau ! I droi y cyfryw ryfyg allan o wersylJ

y saint, y mae efe wedi rhoddi y cyfarwydd-
yd hw u yng Dgjyn â'içynghor—"Gwiagwch
holl arf< tgaieth i hiw," íicc. Felly mae y geir-

iau yn tynu i'r ddwy ran gynredinol hyn:

—

1. Çyfarwyddyd yng nçlyn â'r annogaeth
o'rMacn, yn dan í y mae i ni mewn
ffordd reolaidd "ymnerthuyn >T^\.rglwydd;"
sef, "trwy wisgo ht'll arfogaeth J)uw."

2. Bheswm oeu ddadlal gadarnhan y cyf-
arwyddyd hwn :

-a fel V galloch Befyll yn
erbyn cynllwynion diafoL Yn y cyfar-

wyddyd Dodwch,
laf. Yr addurn a bennodir ganddo; sef,

"arfoga"th."

2il. Bhyw aeu natur yr arfogaeth lion;

—

" arfooaeu) Dnw.M

:ivdd. Swni nrii gvfanrwydd jrrarfogaeth;—"h«.ll arfogaeth Duw."
4ydd. Defnyddiad yr arfogaeth ;

—

u
( l-wiag-

wch," &c.

I ddechreu g)"da'r cyntaf :—Yr addurn sy
raid i bob un ei gael a fynai yniladd rhyfel-

oedd Crist. Y gofyniad yma a fydd, "Pa
beth yw yr arfogaeth hon f

(laf.) Wrth >t arfogaeth y meddylir Crist.

Ni a ddarllenwn am " wisgo am danom yr

Arglwydd Jesu ;" Rhuf. xiii. 14. Yma y
gosodir Crist o'n blaen dan y gyffelybiaeth

o arfogaeth. Nid yw yr apostol yn eu han-

nog, yn lle gloddest a meddwdod, i wisgo araf-

wch a chymmedrolder
;
yn lle anlladrwydd

a thrythyllwch, i wisgo diweirdeb ; fel y
gwnai y philosophyddion. Ond ei archiad

yw, " Gwisgo yr Arglwydd Iesu:" i arw}rddo
mai anarfog ydyw y creadur hyd oni wisg-

er Crist am dano. Nid moesoldeb d)-n, a
rhinweddau philosophaidd, a r yn ei hol

demtasiwn, a ergydier yn líwyth allan o wn
mawr Satan; er, o bosibl, y gallent ddal yn
erbyn ergyd gwn llaw, o rym llai. Felly y
dyn rnewn arfogaeth yd)nv y dyn sydd yng
Nghriflt. Drachefn, grasau Crist:—mae y
rhai hyn yn arfogaeth ; megys, " gwregys

gwirionedd, dwyfroneg cyfiawnder," a'r lleilL

Oddi yma yr. erchir i ni heíyd " wisgo y
dyn ne^vydd" (JEpli. iv. 24), yr hwn a wneir
i fyny o'r holl amryw rasau, sy fel ei ranau
a'i aelodau. A'r enaid anarfog yw yr enaid

sydd yn ddiadgenedledig : hyn heb gau allan

v dyledswyddau a'r moddion a osododd Duw
i'r Ciistion eu harfer er ei ddilfyniad.

Wedi agor yr ymadrodd fel hyn, y pwijc

a ganlyn sydd yn galw am ein sylw.

PENNOD I.

Daiujos mai yr enaid di-Grist ac anrasol ydyvt

yr eaaid heb arfoyacth; a'i drueni o herwydd
hyny.

Sylw. Y mae dyn, mewn cyflwr di-Grist a

diriis, yn noeth ac yn anarfog, ac felly yn
anaddaa i ymladd rhyfeloedd Crist ynerbyn
pechod a Satan. Neu fel hyn

; y mae enaid

allan o Grist yn noeth a llwyr amddifad o

arfogaeth, i'w amddiífyn yn erbyn pechod a

Satan. Dnw, ar y cyntaf, a anfonodd y dyn
i'r niaes, mewn arfogaeth gyflawn, wedi ei

greu mewn cyfiawnder a gwir sancteidd-

rwydd ; ond y diafol, trwy ddichcll, a'i dy-

noethodd: ac am hyny, yn ebrwyüd ar ol

cyflawniad y pechod cyntaf, ni agawn hyn,

sef, "eu bod yn Doethion;" Oen. hi. 7; hyny
yw, yu drueináaid dirym, wrth ewyllya Sat-

àn; yn bobl wedi eu darostwna en diarfogi

gan eu goresgynwyr balch, ac heb allu sefyJI

i'w erbyn. Yn wir, fe gostiodd i Satan

beth ymgyrch iagor yr adwy g}
rntaf; ond

wedi iddo unwaith gael ei ollwng trwy y
pyrth, fel goreagynwr, i galon dyn, y mae
y\i chwareu y brenin: Wele dorf o bechodan

ereill y\\ ymdyru ar ei ol heb ddyrnod nae

ymryson. Yii lle cyfaddef eu pechodau, y
macnt yn dianc i'r llwyn; ac o'u bodd, ni

ddeuant i ydd Duw; a phau na fedrant
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ffoi rhagddo, O i fel y maent yn ymgroes-
ddadleu o'i flaen. Y rnaeBt yn beio y naill

ar y llall—yn taflu y pechod draw—yn lle

erfyn am drugaredd. Mor fuan y caledodd
eu calonau trwy dwyll pechod. A dyma
gytìwr alaethus pob mab a merch i Adda.
Yn noethion y mae y gelyn yn ein cael, ac
yn gaethweision y mae yn ein gwneyd, hyd
oni byddo i Dduw, trwy ei alwad efreithiol,

ein gwaredu o'i afael, a'n dwyn i deyrnas ei

anwyl Fab. Hyn a ymddengys yn mhell-
aeh, os ystyriwn y cyflwr hwn "heb Grist"
mewn golygiad pedwar-plyg.

1. Y mae yn gyflwr o ddyeithrwch oddi
wrth Dduw;—"Eich bod chwi y pryd hwnw
heb Grist, wedi eich dieithrio oddi wrth
wladwriaeth Israel, ac yn estroniaid oddi
wrth ammodau yr addewid, heb obaith gen-
ych, ac heb Dduw yn y byd;" Eph. ii. 12.

Nid oes a wnelo y cyfryw âg addewid gyf-
ammodol, ddim mwy nag sydd a wnelo pobl
Rhufain â dinasfraint Llundain; yr hon
sydd yn fraint berthynol i'w dinasyddion ei

hun, nid i estroniaid. Y mae efe heb Dduw
yn y byd ; nid oes iddo hawl i amddiífyn-
iad gan Dduw, ddim mwy nag i ddeiliad
nawdd-goll gan ei dywysog. Os digwydd
unrhyw ddrwg iddo, y mae y' gwellhâd yn
waith iddo ef ei hun ; ond am y saint, y mae
gan Dduw ei gaer o ragluniaeth neillduol o'u
hamgylch hwynt; ac ni faidd y diafol, er
mai atynt hwy y mae ei lid yn benaf, ìyfod
ar dir Duw i gyfíwrdd âg un o honynt, heb
ganìatâd neillduol. Yn awr, pa fath gyflwr
alaethus yw hwnw, yn yr hwn y mae enaid
wfcdi ei adael i'r byd llydan, yng nghanol
llengau o chwantau a diaflaid, i'w rwygo a'i

ddryìlio feì ysgyfarnog gan gnud o fytheuaid
ac heb un Duw i'w galw ymaith ! Os Duw
a äd genedl, er mor ryfelgar bynag fydd-
ant, ebrwydd yr ammhwyllant ; nis medrant
gael eu dwylaw

;
gall torf o bíant neu wr

archolledig godi i fyny a'u hymlid allan o'u
dinasoedd caerog, am nad yw Duw gyda
hwynt. Hyn oedd gan Caleb ac Iosuah at
lonyddu yr Israeìiaid, oedd yn derfysglyd
wrth y newydd am gawri a dìnasoedd caer-
og: " Canys bara i ni ydynt: ciliodd euham-
ddiffyn oddi wrthynt;" Num. xiv. 9. O! pa
faint mwy y mae yn rhaid i'r enaid hwnw
fod fel bara i Satan, a fyddo heb arnddiffyn
gan yr Hollalluog \ Golygwch ddynion o'r
deall mwyaf, ac o ddoniau naturiol a chyr-
haeddadwy, a hwy yn fyr o ddim ond o
undeb â Christ, a gras adnewyddol oddi
wrth Grist—O ! y fath ffyìiaid a wna y diafol
o honynt, gan eu harwain wrth ei ewyllys—rhai at un chwant, ereill at chwant arall

!

Y mae y gwychaf o honynt yn gaethwas i'r

naill neu y llall, er i hyny fod i ddinystr
corfî ac enaid am byth. Yn mha le y mae
y dirgelwch, fod dynion o'r fath ddoniau a
challineb yn iselu eu hunain i'r fath galed-
waifch uffernol ì Yma y mae : maent mewn

ystâd o ddieithrwch i Dduw, ac felly mor
ddirym, o honynt eu hunain, i dori carchar
Satan, ag ydyw y caethwas i ddianc o'i

gadwen.
2. Y mae cyfìwr di-Grist ýn gyfiwr o

anwybodaeth ; a rhaid yw i'r cyfryw fod yn
noeth ac anarfog. Y dyn nad yw yn canfod
ei elyn, pa fodd y gall efe droi heibio ei

ddyrnod / Un prophwyd yn gweled, y mae
yn arwain byddin gyfan o ddeillion lle y
mynai: 2 Bren. vi. 19. Ammheríf'eithrwydd
gwybodaeth y saint yma yw mantais Satan
yn eu herbyn

; y mae efe yn fynych yn eu
dal ar yr ochr ddall. Mor hawdd ynte yw
iddo ef, â thr o eiriau teg, dywys yr enaid
dall al]an o'i fíbrdd, pan na wyr efe gam o'r

iawn fíbrdd. Yn awr, bod cyflwr di-Grist
yu gyflwr o anwybodaeth, gwelwch—" Canys
yr oeddych chwi gynt yn dy wyllwch, ond yr
awr hon goleuni ydych yn yr Arglwydd;"
Eph. v. 8. Yr oeddych chwi yn dywyllwch,
nid yn y tywyllwch ; dichon un â llygaid
ganddo fod felly. Y mae plentyn y goleuni
yn fynych mewn tywylìwch am ryw wirion-
edd neu addewid; ond er hyny, y mae ganddo
lj&&d ysbrydol, yr hwn ni fedd y dyn di-

Grist ; ac felly, tywyllwch yw efe. Y tyw-
yllwch hwn ni ddichon gael ei oleuo, ond
trwy undeb â Christ ; a hyn sydd yn cael ei

ddadgan yn y geiriau canlynol; "ond yr awr
hon goleuni ydych yn yr Arglwydd." Fel
na ellir byth adferu llygad y corph, trwy
fedr creadnriaid, ar ol ei dynu allan unwaith,
felly ni ellir adferu y llygad ysblydol trwy
addysg dynion nac angyüon, ar ol ,ei golli

trwy gwymp Adda. LTn ydyw o'r clèfydau

y daeth Crist i'w liiachau: Luc iv. 18. Ý
mae yn wir fod goleuni rheswm, a gyfrenir
i bob dyn wrth natur; ond tywyllwch yw y
goleuni hwn, o'i gymharu â goléuni y saint,
fel y mae y nos yn dywyll wrth y dydd, îe

pan fyddo y Uoer yn ei llawn ogoniant.
Dichon hwn, nos-oleuni rheswm, gadw dyn
allan o ryw fíbs neu lyn, pechodau mawrion
ac amlwg; ond byth ni rydd iddo help i

ddiangc rhag y llygredd mwy dirgel a welir
fel brychau gan y saint yn y pelydr o wyb-
odaeth ysbrydol. Y mae i'r creadur y fath
fanylwaith, fel nad oes modd i'w wneyd
wrth oleuni canwyll gwybodaeth naturiol.
lè', chwaneg: lle y mae goleuni cyífredin yr
Ysbryd v/edi ei roddi at y goleu hwn o eiddo
natur, etto tywyllwch yw hwnw o'i gymharu
â gwybodaeth sancteiduiol yr enaid a gafodd
ei adnewyddu. Y mae hwn yn dadguddio
gwirioneddau ysbrydol, ac hefyd yn gwresogi
y galon â chariad y gwirionedd; ac y mae
ynddo, fel yn yr haul, rinwedd genedlaethol
a bywhaol, yr hyn nid oes yn y llall

; gor-
wedd yn oer a marw a wna y galon dan y
cyfryw oleuadau cyfíredinol. Nid oes gan
y cyfryw ddim mwy o rym i wrthsefyll
Satan na phe byddai heb wybod y gorchym-
yn; pryd y mae gwybodaeth y Cristion, 'ie,
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pan ei cvnimerer yn garcharor gan brofedig-

aeth, yn Y™liJ
, « vu ,hv

-
vn

-

vr "** ^01
'

fel Abranam d naJ o afael â elynion. Hyn

irwain at v trv.lv. 1<1 eolygiad.

;;. V inai- «wllwr di-<.rist } n gynWT o an-

allu.
u Crist," pan oeddyni ni ew yn wein-

Ìaid. mewn prydafu farw droe yrajanuw-

i.,l ;

" RAuf. v. & Beth aU pobl anarfog, neb

feddn cleddyf na gwn, ei wneyd at yjgwyd

Muaith i.-iu gelyn buddngoliaethnel 1 eyf-

i-vu awdurdod sv gan Batan ar yr enaia.

Gelwir ef v " cryf9 "g," yr bwn sy'n cadw yr

Bnaidfelêj neuadd: Sueâ U. Oniaflon-

yddir arno o'r nef, nid rhaid iddoofm gwrth-

bleidiad oddi mewn; y mae yn cadw y cwW

mewn beddwch yno, Yr hyn a wnaì sbryd

Duw yn y sant, hyny, mewn ífordd, a wna

Satan* vn y pecnadur. Y mae yr Yebryd yn

Uenwi caiou ei eiddo I ehariad, Uawenyaa,

( ,fi,, i dymuniadau dnwiol ;
felly y mae

Satiin ynllenwi calon pechadnr â beichder,

chwantau, celwydd, &c, " Pa ham y Uanw-

odd Satan dy galon dirî medd Pedr; Act

\,- wedi ei lenwi fel hyn â Satan—fel

v meddw ft gwin—nid ydyw efe yu berchen

arno eä hun, ond yn gaethwaa i Satan.

j ,,,:.- cyflwr o ddiadgenedliad yngyf-

Iwr o gyfeülach ft phechod a Satan. Os yw

vn elyniaeth yn erbyn Duw, fel y mae, yna

cyfcillacb á Satan Yn awr, petb anhawdd

fydd cael gan y oyfryw enaid ymladd o ddif-

rif vn erbyn ei gyfaill A ranwyd Satanî

A ymladd y diafol oddi fewn yn erbyn y

dÌAfol oddi allan I A wna Safcan yn y êalon

gan allan Batan wtth y drwal Weiian,
vn wir, v mae peth tebyg i ymrafael rhwng

"Satan a chalon anianol; ond rhyw ffngyw,

f.i rmladdfàdau rith-gleddyfwrai cbwareu-

fwrdd. Ar v cyntaf, chwi a dybieeh eu bod

o ddifrif; ond wrth graffu mor wagelog

nt vn en eynÿrddÌM y naill ar y llall,

ebwi eUwefa yn fuan wybod nad ydynl yn

meddwl Uadd; a'r peth aydd vn cboi y cwbl

nll.ni o ammheuaeth, ar ol darfod y gaiup

ceweh en gweesd yn cydymddigrifo ar y
frwobrau a gawaant gan eu hedrychwyrí a

iyn oedd y cwbl yr ymladdaaant am dano.

l'an fyddoealon aniano] a'i thwrf yn fwyai

vn ernyn pechod, hrwy achwyn arno, neu
!.,.,,-> gwnewch ond dilyn ydyn

pddi ar chwarenfwrdd y ddylniswydd— lle

vr annülodd enw sant, y tlwa y mae ynym-
iad.l aui dano chwi a'i cewcb ef a'i dhwani

vii v rongl ni.'i- gyfeiUgar ag arioed.

/';.'„. i. í mae hyn yn chwalu y rbyf-

eddod ajn Bawr oiucbaâaeth Beian yn y byd.

Wrih i ohwi edryefa ar led, i gwefed ei yrn-

ln-r..dia. ith fawref. a'r fath lygeidyn o dir

tydd vii eynnwyi deiUaid Oriat, y mth ben-

guo .•ii-idiaii gwerth£awz ayn gorwedd

,i:, n j troed hwn o falchder, a'r fath fyddin

:,i iydd yn teifchio dan faner

Oraat, h allai y gwna iyndod wrth y peth i

ahwiofyn, k ydywonern yn gryiaet na'r

nef_-arfau Satan yn fwy buddugobaethus

na i-hroea Cristí Dim o'r fnth beth! Yatyr-

iwcb ond yr un peth hwn, ehwi a ryfeddwch

fod nn Griat neb yn ei ddilyn, yn hytrach

M bod ganddo cyn lleied. Y mae featan yn

cael v byd yn anarfog; pan yw tywysog y

1 ,yd vn dvfod, nid yw yn cael ei wrthwynebu,

ond yr hoU enaid niewn tuedd ì ymroddi

idd. u ar vr amnaid cyntaf ; ac os y gydwybod

_llywvdd drosDduw yn y creadur—a saif

:i llan droa ennyd, bydd yr holl alluoedd

ereill me^ys yr ewyllys a'r serchiadau, mewn
anfoddlomwydd, fel milwyr terfysgus mewn

dmas, y rhai ni orphwysant nes dwyn cyd-

wybod i ymddarostwng ; neu yn erbyn ei

orehymyn ef , agoryd porth y ddmas i'r gelyn,

ac yn fradwrus draddodi eu cydwybod yn

garcharor i'w chwantau. ünd pan ddelo

Crist i ofyn yr enaid, y mae yn cael ateb

dirmygus; " Cilia oddi wrthyni: nid ydym

ni yn chwennych gwybodaeth y Goruchaf

:

Ni fynnwr ni y dyn hw^n i deyi-nasu arnom.

Y maent o un fryd a llais i'w erbyn, ac

yn ymgodi fel y Philistiaid yn erbyn bam-

son, yr hwn a alwent yn areithiwr
J
wlad.

" Ni fynnwch chwi ddyfod ataf ri," medd

Crist. O! mor bur yw pechaduriaid truain

wrth orchwyl y diafol ! Ni roddant ì fi y

v castell v maent yn ei ddal dros Satan, n s

ei losgi uwch eu penau. Pharaoh a wrth-

eafaá Moses ar un llaw, ac Israel a lefai ì'w

erbyn ar y llall; a dyna yr hyn a gaifl Cnst

ar ìaw Satan a'r pechadur. Yr hyn a lei-

ìiaodd fuddugoliaetliau Alexander oedd, ci

fod yu aorchfygu barbariaid, heb ddeall, heb

arfau,nadvsgyblaeth rhyfel; a'rhynafwy-

haodd yr eiddo Cesar (er nad cymmaint) oedd

ei oruchahaeth ar bobloedd mwy rhyfelgar a

gwell eu trefn. Buddugoliaethau Satan yd-

ynt ar eneidiau anwybodus, aurasol, sydd lnb

arfau, ua dwylaw, na chalonau i wrthsefyll;

ond pan ymosodo ar sant, y mae yn gwer-

syllu o flaen dinas âg iddi byrth a barau,

ac yn cyfodi yn wastad gyda chywilydd,

heb allu cymmêryd y lîe gwanaf, tynu y sant

gwanaf alìan o law Crist. Ond y mae Cri&t

îi llaw uchel yn dwyn eneidiau oddi dan ei

hrwodraeth ef, er gwaethaf holl rym achyn-

ddaredd utìern, sydd fel Pharaoh a'i lu, yn

eu hymlid.

2. Y mae hyn yn rhoi i ni reswm pa ham

y mae gan y dìafoì g>mimaint o gasineb tuag

atyrefenawL Pahaml O herwydd fod hon

yn agoryd t arfau ac addurnau i'r enaid.

Y gíur yw yr Dafydd hwnw, "a adeilad-

wyd yu dý arfau; tarianau fil sy'n crogi

ynado, i gyd vn estylch y cedyrn;" Can. iv.

4. Oddi yrua y cafodd y saint eu harfogaeth

erioed; aphregethiad yr efen^yl sydd yn ei

ddadgloi. Feí y mae goleu yr efengyl yn

cyfocU, feUyjmae teyrnas ddu-dywyll Satan

yn difianu: Dad. xiv. 6. Yno y mae un.

angel yn dyfod allan i bregethu yr efengyl

dragywyddûl; "ac angel arall a ddilynodd,
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gan ddywedyd, Syrthiodd, syrthiodd Babi-
lon;" adn. 8. Yr ergyd gyntaf a roddodd
yr efengyl i deyrnas y tywyl'lwch, y mae
wedi siglo ei sylfaeni hi, a rhoi llengau

uffern ar ffo. Y deg a thrigain a anfonodd
Crist allan, y maent yn fuan yn dwyn hyn o

gyfrif am eu cenadaeth; "Arglwydd, hyd
yn nod y cythreuliaid a ddarostyngir i ni yn
dy enw di:" ac ateb Crist yw, " Mi a welais

Satan megys mellten, yn syrthio o'r nef
;"

Luc x. 17, 18. Fel pe dywedasai, Nid ydych
yn adrodd dim newydd i mi: pan anfonais

chwi, yr oeddwn yn gweled Satanynsyrthio;
gwyddwn y gwnai yr efengyl waith lle y
deuai hi. Am hyny, nid rhyfedd fod Satan
â'i ymgais am ddifeddiannu yr efengyl sydd
yn ei ddifeddiannu ef. Efe a wyr fod y
fyddin hono ar fin colli, a fyddo â'i harf-d
wedi ei chwythu i fyny. Gwir iawn yw fod y
diafol yn ymgynddeiriogi yn fwy, ie dan yr
efengyl, yn y fath bechaduriaid mochaidd ag
sydd wedi eu rhoddi i fyny gan Dduw, i'w
meddiannu gan yr ellyll hwnw am wrthod
ei ras ef : ond y mae yn cael ei fwrw alkn o
ereill; y rhai, cyn yr ymddangosiad o ddaioni
Duw at ddyn yn yr efengyl, a dywysid gan-
ddo i wasanaethu amryw chwantau a phles-
erau. Yn awr, trwy oleuni yr efengyl, y
maent yn gweled eu ffolineb ; a thrwy y gras

y mae hi yn ei ddwyn, hwy a nerthir i ym-
wrthod âg ef. Hyn yw y peth sydd yn
poeni yr ysbryd aflan; gweled ei hun yn cael

ei adael gan ei hen deulu a'i weision, a'r Ar-
glwydd newydd hwn yn dyfod ac yn dwyn
ei ddeiliaid oddi arno ; ac am hyn y mae yn
ymgais, naill ai trwy erlidigaeth i ymlid yr
efengyl ymaith, neu trwy ddichell i berswad-
io pobl i'w gyru hi ymaith o'u cyfnniau. Ac
a fu efe erioed yn fwy tebygol i gael hyn i

ben gyda ni? I ba fath fri isel y mae wedi
dwyn pregethiad yr efengyl ? Y mae y pris
wedi syrthio i'r hanner, wrth yr hyn oedd
rhai blynyddoedd yn ol, îe, ym mysg y rhai a
gyfrifid y marchnatawyr mwyaf ym march-
nad y saint. Rhai a fu yn ei chyfrif hi yn
werth croesi y moroedd, ie, hyd India (agos
cyn belled ag yr ä ereill i gyrchu aur) i fwyn-
hau yr efengyl; anhawdd yn awr ydyw gan-
ddynt groesi yr heol i'w gwrandaw, er mor
rhad. Ac y mae rhai yn dyfod—a grynent
gynt wrth ei gwrandaw—ond a'i gwnant yn
awr yn brif neges ei dirmygu, neu gwerylu
â hi. Ie, y mae wedi myned i'r fath radd,
nes yw y gair yn bwys mor drwm ar gylia
afiach Uawer o broffeswyr, fel y mae yn'dy-
fod i fyny yn ebrwydd, a llawer o ddryg-
naws gydag ef, yn erbyn y pregethwr, yn
enwedig os tarewir ar bechodau a chyfeil-
iornadau yr amseroedd. Mae enwi y rhai
hyn yn ddigon o drosedd, er fod y genedl yn
soddi dan eu pwys. Pa fath edliwiadau
sydd yn cael eu pentyru ar weinidogion
ffyddlawn yr efengyl ì Yr wyf yn galw nef
a daear i farnu a fuont hwy erioed yn goddef

erlidiad poethach â'r tafod nag yn yr oes
wrthgiliedig hon. Y mae cenhedlaeth new-
ydd o broffeswyr wedi neidio i fyny, na fyn-
ant eu haddef yn weinidogion Crist; erfod
y rhai o'u blaen—mewn gras, yn gystal ag
amser, a mwy addas na hwy i farnu am eu

(

hachau ysbrydol—wedi eu haddef hyd farw
yn dadau ysbrydol iddynt. Ac onid yw yn
rhaid i'r arch fod yn ysgwyd, pan darawer
fel hyn ar y rhai sydd yn ei dwyn yn eu
personau a'u swydd ì Beth y mae y dynion
hyn yn ei wneuthur? Och! nis gwyddant:
O Dad ! maddeu iddynt. Y maent â'r Ëjaw
aswy yn tori ymaith y ddeheu; maent yn eu
dynoethi eu hunain a'r genedl wrth ddir-

mygu yr efengyl, a'r rhai sydd yn ei

dwyn hi.

Jbefn 3. Ystyriwch eich cyflwr athrist chwi
y rhai sydd yn gwbl noeth ac anarfog. A
fedrwch chwi dosturio wrth gardotyn yn
eich drws—pan weloch y fath ar ddydd
gauaf, a'i gefn yn crynu gan doster oerni

—

a bod heb dosturio wrth eich cyflwr eiçh

hun—noeth-gyflwr yr enaid—sydd yn llawer
mwy alaethus? Trwy hwn yr wyt ti yn
noeth i ddigder y nef, ac i falais uffern! Y
mae eu noethder hwynt yn eu gorchuddio
â chywilydd, ac yn peri iddynt â griddfanau
gresynus ymguro a llefain am borth: megys
y dywedir am Rwssia, lle y mae gan eu tlod-

ion o herwydd trymder angen, y dull eclt-

rydus hwn o grefu yn yr heolydd; "Ehodd-
wch i mi, a haciwch fi ; rhoddwch, a lladd-

wch fi." Ac a fedri di adael i Satan ddyfod
a hacio dy wddf yn dy wely o syrthni, yn
hytrach na derbyn dillad i'th wisgo, 'ie

arfogaeth i'th amddiffyn ? Meddwl jr wyf
am Grist a'i ras, sydd yn gynnygiedig i ti

yn yr efengyl. Ac na ddyro goel i'th galon
wenieithus, os dywed hi wrthyt dy fod yn
meddu ar y rhai hyn eisoes. Yr wyf yn ofni

y ceir llawer proffeswr gwych mor noeth o
ran derbyn Crist, a gwirionedd gras, ag yw
y meddwon a'r tyngwyr eu hunain. Y mae
y fath yn bod a ymfoddlonant ar Grist
mewn proffes, doniau, a dyledswyddau,
ond ni cheisiant Grist yn ei ras sylweddol

;

ac felly derfydd am danynt. Y mae yr
addurnau hyn yn wir yn perthyn i'r Cristion,

fel ysnoden a phlueni'rmüwr; ond niattal-

iant hwy belen mewn brwydr: Crist a'i ras

a wna hyn; am hyny, boed dy ymgais am fod
yn Gristion o'r galon, yn fwy nag i'r golwg.
Y mae gras wedi ei addurno â doniau yn
fwy prydferth ; ond y rhai hyn, heb ras, ni
wnant ond ysbail gwychach i Satan.

Y mae yr ail gaìnc, o ran gyntaf gyffred-

inol y geiriau, yn canlyn; a hono yw, y rhyw
neu y fath o arfogaethy cyfarwyddir y Crist-

ion yma i'w cheisio. Nid rhyw sothach a
wna y tro; gwell bod heb ddim nag heb arf-

ogaeth brofedig; ac nid yw dim yn gyfryw
ond arfogaeth Duw. Mewn dau olygiad, y
mae yn rhaid ei bod o Dduw. 1. Mewn gos-
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odiad ac appwyntiad. 2. Mewu gwneuth-

uriad.

OWISOWOH HOLL ABFOGAETII DUW.

PENNOD II.

Tn danoosfod vh rhaid i'r wrfoçaeth a ddchnjdd-

v,m >ln crbunSatan fod >.» ddèufol o »s.,diad-y

Jaüt'ra umj aj j mae Duw un appicyntio.

Sulw. 1. Rhahj vw i'r »rfogaeth a v

n fodooeodiadacapowyntiaddwyfol.

NÌd vw v milwr vn dyfod â dim arfau ì'r

maes ond a orehyniyno ei flaeuor :
nid ydys

yn ei ada.-l ar fympwy pob un ì ddwyn yr

íítbea a welo efe yndda: magu annhrefn a

wnai hyny. Y mae y milwr Cristionogol

yntau edi ei rwymo wrth drefn Duw; er

mai ar y ddaear y mae y fyddin, etto yn y
nef y mae y cynghor rhyfel yn eistedd ; y

ddyledswydd hon a wnewch, y moddion

acw a arferwch ; a'r hwn a wnelo fwy, neu

aarfero yn amgen nag a orchymynodd Duw,

er i hyny fod gydag piddangosiad o Iwjdd

vn erbyn pechodj gelwir y cyfryw vn sier ì

gyfrif ám yr hyfdra hwn. Y mae dysgybl-

aeth rhyfel ddynol yn llym yn y fàth achos.

Rhoddwyd rhai i farwolaeth gan gynehor

rhyfeL se pan oeddynt wedi curo y gelyn,

ani iddrot fyned o'u lleoedd, neudrosygor-

chymyn. Ý mae Duw yn dra manwl yn y
peth ìiwn ; efe a ddywed wrth y rhai a ddy-

feisiant eu tfyrdd eu hunain i'w addoh ef,

ac luniant foddion i farwhau llygredd, a

chatlacl cyanr yn eu gweithdy eu hunain,

Pwv a L^isii «dd'hyn ar eich llaw ? Hyn yw
bod'yn rhy gytìawn,ynolymadrodd Solomon,

pan gyinmerom ni arnom ddiwygio cyfraith

Duw, a rhoddi chwanegiad o'n heiddo ein

hunain at ei reol ef. Pwy a dâl ei gyflog i'r

dyn na roddwyd mo hono ar waith gan

Dduw? Y mae Duw yn dywedyd wrth

Israel na wna y gau brophwydi ddim lles

iddvnt am na ddaethant ar ei neges ef ; Ier.

xxui. 22. Ac felly, ni lesâ ychwaith y fiyi-dd

a'r moddion hyny nad ydynt o appw^Titiad

Duw. Nid mòddyliau d\Ti ydyw meddyliau

Duw, M oid lVvníd dyn ydyw ei ffyrdd ef, y
rli.ti y mae yn eu defnyddio i gael ei amcan-

ion i ben
" Pe buasai dyn yn gosod allan

luoedd Israel ar eu cychwyniad o'r Aipht,

yn sior boaeai ei ddoethineb ef yn peri -ys-

beilio yr Aiphtiai<l ttu nicirch a'u harfau,

fel petîiau mwv anj.iirheidiol i'r fath daith,

yn nytrach DaDenlayca ea dodrefr ÿn clust-

dlysau: ondmynai £mw Lddyntddyfodallan

yn anarfog ae ar draed ; ae y mae Moses yn
cadw yn dn at ei orehymyn. lö, pan gym-
merid meirch mewn brwydr, am fod Duw
we<li gorchymyn tori Umynan en garan,

h\w a ufaddhaent, er i hyny ymddangoe yn
anf.mtais iddynL KhyM Duw Oedd gân-

d.iynt meWD llaw, ar ain hyny gwedduBOedd
id.lynt fod dan ci ly-wiad ef : .yr oeddynt yn

gwereyllu ac yn teithio wrth ei archiad, fcl

y symmudai neu y gorphwysai yr arch.

Wrth ei orchymyn ef yr jmiladdent ;
efe a

bennodai y nifer; y moddion a'r arfau a

ddefnyddient, o osodiad Duw yr oeddynt

oll, megys ar warchauad Ierico Yn hyn yn

ddian yr oedd gan Dduw lygad ar ein taith

ninnan i'r nef , a'n hymladdiail á'r ysbrydion

a'r chwautau melldigedig hyny sydd yn sefyll

yn ein tfordd. A pha beth yw yr efengyl o

hyn oll, ond bod i ni ymladd yn gyfreithlawn

cran ddefnyddio y moddion hyny a gawsom

o'i enan ef yn ei air ? Y mae hyn yn ceryddu

dau fath :

—

Defìi. 1. (1.) Y rhai a ymladdant mewn
arfogaeth nad oes iddi osodiad dwyfol,

megys :

—

laf. Y Pabydd. Edrychwch ì'w arfdy, a

phrin y ceir ynddo ddernyn o arfogaeth Duw.

Yn arfogaeth y pab y maent hwy yn ym-

ladd ; ei awdurdod ef ydyw y gweithdy lle

y gweithir eu harfau. Byddai yn fath

o benyd ar eich amynedd i enwi yr holl

ddarnàu o arfogaeth, â'r rhai y llwythant

eneidiau gwirionllyd ; rhy drymion jn wir

i'r ysgwyddau cryfaf yn eu mysg eu dwyn

;

'ie, fwy nag y mae y rhai callaf o honynt yn

bwriadu eu defnyddio—eu hofferenau, plyg-

einiol-weddiau, nos-wyliadau, pereiindodau,

grawys-yrnprydiau, gwialennodiau, addun-

edau o ddiweirdeb, hunan-lymdra, a byd o'r

cyfryw sothach ! Pa le y cawn ni air Duw
am y rhai hyn ? Pwy a ofynodd y pethau

hyn ar eu dwylaw hwynt? Syrth mil o

waeau ryw ddìwrnod ar y twyllwyr hyny

sydd wedi diosg y bobl o wir arfogaeth

Duw, a rhoddi yn eu dwylaw y cyrs a'r

brwyniach hyn. Gall hyn ein cyfiawnhau

ni g'er bron Duw a dynion am ein hymadaw-

iad oddi wrthynt hwy, a fynent ein cym-

mhell i anturio bywyd ein heneidiau dan y
fath arfo^aeth bapyr, pan y mae Duw wedi

darparu ei gwell.

2il. Y Protestant anianol sydd yn ymladd

mewn arfogaeth gnawdol. Yn 2 Cor. x. 3,

y mae yr apostol yn sôn am filwrio yn ol y
cnawd ; hyny yw, âg arfau neu foddion a

fyddont yn ol tueddiad doethineb gnawdol,

n'id yn ol gorchymro Duw ; ac felly gwein-

iaid ydynt. Ac Ö ! y fath nifer bychan

a geir yn yr arfogaeth well ar ddydd brwydr.

Yn gyntaf, pan fyddo Satan yn temtio i

bechod, er iddo fod heb gael rhwydd dder-

byniad heddychol, eto cnawdol yn gyffredin

yw y gwrthwynebiad iddo : mae'r nerth y
pwysant arno felly—eu nerth eu hunain,

nid nerth Duw ; y cynhyrfiad yn gnawdol,

megys ofn dyn yn fwy nag ofn Duw. Lle y
mae un a ddywed, Pa fodd y gwnaf hyn a

phechu yn erbyn Duw? y mae llawer a

ddywedant yn eu calonau, Pa fodd y gwnaf

hyn a digio dyn, anfoddio fy mei*tr, cyfiroi

fy rhieni, a cholli barn dda fy mhregethwyr?

Yr oedd Herod yn ofni Ioan, ac fe wnaeth
" lawer o bethau" (Marc vi. 20) ;

pe buasai
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yn ofni Duw, buasai ei ymdrech am wneu-
thur pob peth. Yn gyflèlyb y gellir dyw-
edyd am bob cynhyrfìadau ereill a fyddo â'u

tarddiad o'r creadur, ac nid o Dduw ; arfog-

aeth ydynt na ddeil yn erbyn ergydion. Os
mewn cudyn dynol y mae dy nerth yn bod,

gellir yn fuan ei dori ymaith : os yn Nuw,
fe ddeil. Ti a olygi ei orchymyn ef, Ysgrif-

enedig yw ! Nis gallaf ei wneuthur heb osod

fy nhroed ar ddeddf fy ngwneuthurwr, neu
gariad Crist ; ac yna, nis gallaf fyned at fy

chwant heb fyned ar draws fy lachawdwr
yn ei waed : ac am hyny, ymaith demtiwr
ffiaidd; yr wyf yn dy gasau di a'th gynhyrf-

iad. Ôraig ydyw y sylfaen hon, a hi a saif

:

ovxì os rhyw olygiad cnawdol fydd yn dy
fantoli, gellir cael un arall mwy ei bwys, ac

o'r unrhyw, a dr y clorian fíbrdd arall. Y
ferch na byddo dyn wrth ei bodd, yn unig o

achos ei wisgiad, gellir yn fuan eu hennill

pan ddel efe mewn gwisg arall. Gall Satan
newid ei wisg ; ac yna bydd dy wrthwyneb-
iad di ar ben, pan ddyger ymaith dy ddadl

gnawdol. Yn aiî, Pan fyddo y gair neu
gydwybod yn ceryddu am bechod, beth yw
yr arfogaeth y mae eneidiau euog yn gyff-

redin yn ymwisgo â hi ? Yn ddiau nid yw
hi ond cnawdol. Os nad allant ochel y cy-

huddiad a ddwg y rhai hyn, yna hwy a wnant
ymgais i'w ysgafnhau, trwy fychanu y drwg.
Y mae yn wir, meddant; yr wyf' yn addef fy

mod wedi gwneyd y bai, ond fy nhynu iddo

a gefais. " Y wraig a roddodd i mi, a mi
a íwyteais;" hyn oedd arfogaeth íngys-ddaü
Adda. Ni bu y peth ond unwaith neu cldwy,

ac mi obeithiaf nad yw hyny ddim yn doriaci

mor fawr ar y rheolau ! Mi a adwaenwn
grefyddwyr gwych a wnant gymmaint peth

a hyn; yr wyf yn diolch i Dcluw, nas gellir

fy nghyfrif yn buttain, nac yn lìeidr. Dynia
yr arfogaeth sydd i gadw ymaith y dyrnod ì

Ond oni ddystawa cydwybod wrth hyn, yna
hwy a geisiant ddifyru eu meddyliau trwy
daraw at groch gerddoriaeth pleserau cnawd-
ol, fel y byddo i swn y rhai hyn foddi y llall;

neu, gyda Chain, hwy a änt oddi ger bron
yr Árglwydd, ac ni ddeuant mwyach at yr
ordinhadau hyny sydd yn peri cur yn eu
pennau, ac yn tori ar gwsg cydwydodau
gorphwyllog. Os bydd i'r ellyll er hyn eu
haflonyddu, yna hwy a geisiant heddwch
trwy ryw waith da neu gilydd, yr hwn a
osodant yn erbyn eu drwg; rhaid i'w helus-

enau a'u cymmwynasau mewn henaint fod
yn iawn am drais a gormes y dyddiau gynt.

Pel pe byddai yr ychydig thus hwn yn ddi-

gon i fygu ymaith y pla o felldith Duw sydd
yn eu daoedd a gasglasant ar gam. Yn y
modd hwn y mae trueiniaid yn jnnaflyd

mewn rhyw orchwyl gorwael, na wna gym-
maint a chuddio eu cywilydd, a llawer llai

attal pelen digofaint Duw, pan y tania efe

arnynt. Nid oes ond arfogaeth o appwynt-
iad Duw a wna hyny. Noeth oedd Adda er

ei holl ddail fíìgys, hyd pan ddysgodd Duw
iddo wneyd " peisiau crwyn " (Gen. iii. 21)

—

yn ol barn rhai, i ddirgel gysgodi Crist, gwir
Oen Duw, cyfìawnder yr hwn yn unig sydd
wedi ei appwyntio ganddo ef i guddio ein
gwarth ac arfogi ein heneidiau noethion rhag
wyneb a dyrnod ei gyfíawnder dialeddol.

2. Y mae yn gerydd i'r rhai a ddefnydd-
iant arfogaeth Duw, ond nid yn y modd yr
appwyntiodd Duw; yr hyn a ymddengys
mewn tri math :

—

laf. Pan fyddo dyn yn arfer dyledswydd
appwyntiedig gan Dduw, nid fel arfogaeth
er amddifíyn rhag pechod, ond fel gorchudd
dros bechod. Pwy a dybiai mai gelyn ydyw
dyn a fyddo yn gwisgo addurn Crist yn ei

het, ac yn teithio ar ol Crist, yn yr arferiad
o holl ddyledswyddau ei addoliad ? Gall y
cyfryw un .fyned trwy holl gynteddau y
gwylwyr, heb gymmaint agr yn galw arno
i sefyll; pawb yn ei gymmeryd fel cyfaill;

ac er hyn, y mae rhai o'r fath sydd trwy yr
holì amser yn ymladd yn erbyn Crist. Y
rliagrithiwr yw y dyn : y mae yn dysgu ag-
weddau, a chanddo air ac iaith yr ysgrythyr
ar ei dafod; ac y mae yn rhodio yng ngwisg-
iad Cristion, yn hollol yn y bwriad o ddwyn
ei gelfyddyd ym mlaen yn ddyfalach

; yn
debyg i rai lladron pen ffordd yn ein dydd-
iau ni, y rhai a ysbeiliant mewn diwyg mil-
wyr, fel byddo llai o ammheuaeth am cìanynt.

Dyma ddrygioni erchyll yn wir : cymmeryd
arfau Duw, a'u harfer yng ngwasanaeth
diafol ! O'r holl bechaduriaid, y cyfryw a
gânt leiaf o drugaredd! Cyfeillion ffals,

gwaeth fydd arnynt na gelynion cyhpedd!
2il. Y rhai a hyderant yn gnawdol yn arfog-

aeth Duw, nid ydynt yn ei defnyddio yn ol

appwyntiad Duw. Nid oes i ni roi ein hyder
yn arfogaeth Duw, ond yn Nuw yr arfog-
aeth hon, am nad ydyw ein holl arfau yn
nerthol, ond yn unig "trwy Dduw;" 2 Cor.

x. 4. Yr oedd yr arch yn foddion o ddiogel-

wch i Israel; ond ei moli yn gnawdol, ac
ymogoneddu ynddi, a brysurodd ei dym-
chweiiad. Felly, dyledswyddau ac ordin-
hadau, doniau a grasau, yn eu lle, ydynt
foddion er amddiffyniad i'r enaid. Y mae
Satan yn crynu, feí y Philistiaid o achos yr
arch, wrth weled enaid yn ddyfal yng nghyf-
lawniad dyledswydd, a'r ymarferiad o raá

;

ond pan hydero y creadur ynddynt, y mae
hyn yn enbydus. Megys rhai, wedi iddynt
wedd'io, a dybiant ddarfod iddynt foddio
Duw am yr holl ddiwrnod, er mai bychan
iawn yw eu gofal am eu rhodiad. Ereill; y
mae ganddynt dyb mor dda am eu ffydd, eu
diragrithrwydd, a'u gwybodaeth, fel y gell-

wch mor rwydd gael ganddynt gredu mai
cn ydynt, ag y bydd iddynt hw}^ byth gael

eu dal mewn rhyw gyfeiliornad neu arferiad

pechadurus. Ereill; pan y cânt gymhorth
mewn dyledswydd, ydynt dueddol i dynu
llaw ar hyd eu pen, gyda, "Gwych iawn,
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Bernard ;" ac felly, addawant lwydd iddynt

cuhunain, am iddyirt «yflawiii en nepeamer

dda. Beth vdvw tnedd y gyfiryw iaith yng

li.^ial«.n:tu dVnion ond at hyder cnawdoJ yn

cu harfogaeth er eu dinyenr I Fn aicr, gall-

wn ddywedyd am lawer o eneidiau, ea bod

iiid vn"uni-/vn i-vfr<_r«»lli d:ni weddio, edifar-

hau,e ehiedn ?n "1 thyw ddnlL ond en bod
(

yn cyfrgolli trwy eo jrweddío, edifarhan, &c. ,

tn v n.â.ut &'n hymädiried yn gnawdol yn

y rhai hvn. Fel j mae yn dygwydd weith-

iau Cod fr milwi- mewn brwydr golh ei

fywyd o achofl ei arfoaaeth ei huu—y mae

mor drwm fel na fedr efe ffbi ynddi, ac mor

dnain dano, frl na fe.lr ymddiosg o hom,

a'tr.á am ei einioea bebddi. Os cadwedig

fjddwn, v mae rn rhaid i ni ddyfod ynnoeth

at Orist, er ein dyledswyddaa ou. Ni ddi-

anffwn bi ddim at Grist tra yr hyderom yn-

,l,lv,.t hwy; ae y mae rhai wedi eu cloi

ynddynt, fel na fedrant ddyfod hebddynt;

ac fefiy, mewn dydd o brawf, hwy a fethrir

dan draed digonûnt Duw a chynddaredd

Bataa Y mae y pttblican trnan yn taflu ei

arfau i lawr, sef pob hyder ynddo ei hun, ac

yn Uefain am arbedSad oddwylawtrureddj
"O Dduw, bydd drngarog wrthyf bechadur;"

ac y mae yn dyfod yiuaith yn iach; aeth i'w

dý wedi ei gyfiawnhau: ond y Phariseaid,

dan lwyth o'i gytìawnder ei hun, ac yn falch

o hono, y mae n dal ati, ac pi colli y dydd.

3. Nid ydynt hwythau yn defnyddio arf-

ogaeth Duw, fel y cyfryw, y rhai yn y cyf-

lawnia.l .- .l.lyl.dswyddau crefydd, nid ydynt

yn golygu Duw trwyddynt; ac y mae hyn

În gwneyd y cwbl yu ddirym ac aneífeithiol.

>yna y pryd y mae y gair yn nerthol, pan

ei darlìener fel gair Duw. Ac y mae preg-

ethiad yr efengyl yn nerthol i argyhoeddi y
gydwybod,ae adrywio yrysbiyd llesg, pan

eí gwrandewir megys ordinhad y Duw mawr,

ac nid feJ ym.uf.riad creadur g^rael. Yn
awr, gellir gweled mewn tri pheth, a ydyin

ni yn goryjga ordeûnad dwyfol yny moddion?

(laf.) Pan ymaflora mewn dyledswydd,

ond heb ;_:'•< 1 i enl gohrs at Dduw am ei fen-

dith. i'i- byddai dy &gad di ar ordeiniad

])uw yn y moddion, ti a ddywedit, Enai.l,

os daw rhyw fud.l oddi wrth dy waaanaeth,

o'r n«.f y mae yn rhaid iddo <k?isgyn; oblegid
appwynti.i.l Ì)u\v y.lyw, nid }T eiddo dyn.

Ac i allal ti gael bndd, boddloned Duw neu
bt-i.liu / N' 1

»! ara y cyfoetli enai.l hwn, a

allaf ti ei ga»-l ,-i'i ddwyn gyda ini o'r ordin-

bftd h.-b t-i genad efl Ai nî ryddaî yn well

i uii edrych i fny atoaf, hry f.'u.lith yr

hwn vr wyf yn byw yn fwy na thmy fy

liiara |

(2il.) Y mae i'w weled naíl ydTm yn gol-

rga apu ynüad Dnw pao fyddo genym
feddylian gwael am y moddinn. I'..th \ w
yrlorddoneni mi ymolchi ynddil Beth yw

\

y pwgethe i mi ei wrandaw, 11.- nad wyf yn
clywed ond yr hyn a wyddwn o'r blaen ì

Beth yw yr elfenau tlodaidd hyn o ddwfr,

bara, a gwijì ì Ai nid rhesymiadau enaid

anghofnfl o'u hordeinwyr hwynt yw y rhai

hyn I Pe byddit ti yn cofio pwy sydd yn

gorchymyn, ni byddai i ti yinholi beth yw

y gorchymyn. Pa beth ì Er na byddo ond

clai, os Crist a'i defnyddia, fe egyr y llygaid, •

er y býddai o hono ei hun yn fwy tebygol i

dvnu ý Uygaid. Pe byddai dy olwg di ar

Dduw, ti "^a ddystewit dy reswm cnawdol â

hyn ; " Duw vw efe sydd yn fy anfon at y
cyfryw ddyledswydd: pa beth bynag a ddy-

wedo efe wrthyf, mi a'i gwnaf; ie, pebyddai

iddo fy anfon—fel Crist y rhai hyny—i dynu

gwin o lestri llawn o ddwfr."

3ydd. Pan fyddo dyn yn gadael heibio

ddyledswydd, am nad yw efe yn cael ynddi

yr liyn a ddisgwyliodd oddi wrtho. O

!

medd yr enaid, mi a welaf mai ofer ydyw
dilyn y moddion fel y darfu i mi: y mae

Satan eto yn fy nhrechu; mi a'u rhoddaf

heibio. A wyt ti, enaid, yn cofio mai Duw
a'u happwyntiodd ì os ydwyt, ti a ddylit yn

sicr barhau, yng nghanol digalondid. Yr
hwn sydd yn erchi i ti weddio, y mae yn

erchi i ti "weddio yn ddibaid." Yr hwn
sydd yn erchi i ti wrandaw, y mae yn erchi

i ti ddisgwyl wrth byrth doethineb. Dylit

ymresymn fel hyn—"Duw sydd wedi fy

ugosod i ar ddyledswydd; ac yma y safaf nes

y tyno Duw fì ymaith, ac yr archo i mi

adael crweddio ar ol."

PENNOD III.

Yn dangos fod yn rhaid i'r arfogaeth a ddefnydd-

mldiwn er ein hamddiffyniad yn erbyn Satan,

fod, nid yn unig o osodiad dwyfol, ond o wneuth-

uriad dwyfol.

2. Bhaid yw i arfogaeth y Cristion fod

yn arfogaeth Duw o ran ei tharddiad a'i

gwneuthuriad. Fy meddwl yw, nid yn unig

mai Duw sydd i bennodi yr oífer a'r arfau a

ddefnyddia y Cristion er ei amddifíyniad,

ond mae yn rhaid iddynt fod hefyd o'i weith-

rediad etfeithiol ef. Efe sydd i wneuthur

eu holl weithredoedd ynddynt ac iddynt.

Appwyntiad Duw y^- gweddi; etto, nid yw
hon yn arfogaeth brofedig, oddi eithr ei bod

yn weddi o Dduw, yn tarddu o'i Ysbryd ef.

Gobaith—dyna yr helm y mae y sant dan

orchymyn i'w wisgo; ond rhaid yw i'r go-

1 .aitíi hwn fod yn greadur Duw: "yr hwn a'n

hadgenhedlodd ni i obaith bywiol;" 1 Pedr i.

3. Ffydd—dyna brifddarn arallyn addurnau

y Cristion; ond rhaid ei bod yn "ffydd eth-

oledigion Duw ;" Tit. i. 1. Y mae iddo

gymmeryd cyfiawnder a sancteiddrwydd yn
d.lwyfroneg iddo ; ond rhaid ei fod yn wir

sancteiddrwydd :
" Gwisgwch y dyn new-

ydd, yr hwn yn ol Duw a grewyd mewn
cyfiawnder a gwir sancteiddrwydd." Fel
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hyn, gwelwch mai ttid arfogaeth, fel arfog-

aeth, ond fel arfogaeth Duw, a wna enaid

yn anorchfygol. Beth bynag a aned o Dduw
sydd yn gorchfygu y byd. Ffydd a aned o

Dduw, a gobaith a aned o Dduw ; ond y mae

hil fastardaidd yn cau allan ddyledswyddau

a grasau; y rhai hyn, gan eu bod o had

llygredig, nid ydynt yn anfarwol.

Defn. A raid i arfogaeth yr enaid fod o

wneuthuriad Duw ? Cymmerwch eich annog

ynte i edrych yn fanWi a ydyw yr arfogaeth

sy genyclf o weithrediad Duw, ai nid ydyw.

Y maê amledd o eiddo drwg yn caei ei roddi

ar led y dyddiau hyn
;
ychydig o arfogaeth

dda a wisgir gan y îluaws o broíieswyr. Y
mae maíh o ail-chwareu gan Satan ;

os na

all efe foddio pechadur gyda'i gyflwr noeth

o haìogrwydd, yna ä i'w droi heibio â rhyw-

beth tebyg i ras—rhyw wael sothach na wna
les i'r dn, na niwed iddo yntau. Fel. hyn

y mae líawer: yn debyg i blant a waeddant

am gyllell neu ddagr ; ond cyllell o asgwrn,

neu'ddagr o bren, a'u boddia gystal a'r rhai

goreu. "Ottd iddynt hwythau gael arfogaeth,

nid oes fater pa fath. Gweddio sy raid idd-

ynt, ond bychan yw y gofal pa fodd ei cyf-

lawnir. Credu yn Nuw! ydynt: hwy a

obeithiant mai nid rhai digred ydynt. Ond
pa beth yw credu, pa fodd y daethant iddo,

neu a ddeil eu cred mewn dydd drwg: ni

bu hyn erioed mewn holiad yn èu calonau.

Fel hyn y mae miloedd yn golledig, dan wâg
dybied eu bod yn arfog yn erbyn Satan,

angeu, a barn, pan y maent yn resynol ac yn
noeth ; ie, yn waeth eu cyflwr na'r rhai sydd

yn fwy noeth: meddwl yr wf am y rhai

nad oes ganddynt fretyn o foesoldeb i gudd-

io eu cywilydd o olwg y byd, a hyny mewn
dau olygiad :

—
laf. Y mae yn y cyfryw rwystr mwy i

waith cadwedigol, am fod ganddo y rhith,

tra y mae heb y grym ; ac y mae hyn yn

ddadl ganddo. Dyn cwbl noeth, heb ddim
yn debyg i'r wisg briodas am dano—-y mae
hwnw yn fud. Ni fedd y meddwyn ddim
i'w ddywedyd drosto ei hun pan ofynoch

iddo pa ham y mae yn byw mor fochynaidd;

chwi ellwch ddyfod ato, ac i fewn iddo, a

throi hyd yn oed ffroen ei gydwybod i'w

erbyn, i saethu argyhoeddiad arno. Ond os

ceisiwch ymhel âg un sydd yn gweddio ac

yn gwrandaw—un ýn ymhòni fod ganddo
ífydd a gobaith yn Nuw, dyma ddyn mewn
arfogaeth ddysglaerwych

; y înae ganddo ei

arf yn eí law i gadw draw y pregethwr, a'r

gair y mae yn ei ysgwyd arno yn ol hyd ei

fraich. Pwy a fedr ddywedyd nad ydwyf ii

yn un duwiol ? Pa ddyledswydd nad wyf fì

yn ei harfer ? Dyma ddiffyn-glawdd y mae
yn ymgadw ynddo? ac y mae yn ei gadw
rhag bod yn nôd mor amlwg i sylw neu i

gerydd un arall, trwy fod ei ddiffyg penaf

oddi mewn, lle nad yw llygad dyn yn canfod

iddo. Drachefn, y mae rhwystr mwy i

weithio arno; o blegid fe fu eisoes ymhel

âg ef, a methwyd yn y cynnyg. Pa fodd y
daeth hwn a hwn i gydnabyddiaeth â'r cyf-

ryw ddyledswyddau i wneuthui' y fath bro-

ffes ì A oedd efe erioed fel hyn? nag oedd:

y gair a fu ar waith gydag ef
; y mae ei gyd-

wybod wedi ei frawychu oddi wrth ei gelf-

yddyd o ddrygioni, at ffurf o broffes; ond

gan iddo aros yn fyr o Grist, y mae efe, o

ddiffyg cyfnewidiad trwyâdl, yn anhaws ei

symmud na'r llall. Y mae yn glo y rhwyst-

wyd ei folltau, yr hyn a'i gwnaeth yn fwy
anhawdd i droi yr agoriad nag un na ymhel-

wyd erioed âg ef. Y mae yn hawddach trin

ebol gwyllt blewog na farchogwyd erioed,

nag un a ddysgodd gast wrth ei dori ; as-

gwrn yn gwbl o'i le, nag un wedi ei gamosod.

Mewn gair, y mae gan y fath un fwy i'w

wadu na dyn halogedig. Nid oes gan hwn
ond ei chwantau, ei buteiniaid, ei folera, a'i

lymeitiau ; ond y mae gan y llall ei ddyled-

swyddau a'i rith rasau. O ! mor anhawdd
ydyw perswadio y fath un i ddisgyn a dal

gwrthafi Crist, i fod o hono ef a'i ddyled-

swyddau yn droedfaingc iddo!

2il. Y fath un ydyw y dyfnaf tan gon-

demniad. Nid oes neb yn suddo mor ddwfn
i uffern a'r rhai sydd yn dyfod yn agosaf i'r

nef, am eu bod yn syrthio o'r uchder mwyaf.
Megys y mae yn chwanegiad, yn y golygiad

hwn, at boenau dynion damnedig uwch law

diafliaid, fod rhaff trugaredd wedi cael ei

thaflu allan iddynt hwy, yr hyn ni bu i

ddiafliaid ; felly, po mwyaf y byddo i Dduw,
trwy ei Ysbryd, ymaros â dyn, dadleu âg ef,

ac felly ennill arno yn fwy nag ar ereill,

mwyaf poeth o hyny y prawf efe uffern,

os colledig fydd. Y mae y rhai hyn yn
chwanegu at ei bechod ef ; a bydd y coffa

am ei bechod yn uffern, gyda'r pwys mwy-
haol hwn, yn chwanegu at ei boen. Ni
bydd i neb ymadawiad mor alaethus â

Christ a'r rhai a aethant hanner y ffordd i'w

ganlyn, ac yna a droisant eu cefn arno.

Gan hyny, attolwg, edrychwch ar eich arf-

ogaeth. Nid ymladdai Dafydd mewn arfog-

aeth heb ei phrofi, er mai arfogaeth brenin

ydoedd. Fe allai fod rhai yn ei gyfrif yn
rhyddichlyn. Pabeth? ai nid yw arfogaeth

y brenin yn ddigon da i Dafydd ? Fel hyn
y dywed ìlawer, A wyt ti mor fanylaidd a

chywrain? Y mae y cyfryw r mawr yn
gwneyd fel hyn ac fel h'yn, ac yn gobeithio

dyfod i'r nef yi] y diwedd; ac ai ni feiddi di

aìiturio dy enaid yn ei arfogaeth ef ? Na,
Gristion

;
paid ti a dilyn esiampl y mwyaf

ar y ddaear; dy enaid dy hun wyt ti yn ei

anturio i'r frwydr; am hyny, nid oes le i ti

fod yn rhy fanwl yng nghylch dy arfogaeth.

Dwg dy galon at y gair, fel yr unig faen

prawf ar dy ras a'th arfau. Y gair— fel y
dywedais—yw tr Dafydd, o'r hwn y mae i

ti gyrchu dy arfogaeth; os medri gael argraff

y tr hwn arni, yna y mae hi o Dduw ; os
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anigen, nid ydyw. Prawf hi gan hyny wrth

argraff yr un ysgrythyr hon. Yr arfau a

rydd Duw i'w saint i ymladd ei ryfeloedd ef

,

y maent yn nerthol: " Arfau ein milwriaeth

ni nid ydynt gnawdol, ond nerthol trwy

Dduw;" 2 Cor. x. 4. Y mae gan gleddyf yr

Ysbryd ei flaen a'i fin ; ac felly, fe wna ei

ffordd i'r galon a'r gydwybod, trwy anedif-

eirwch y naill, a chaledwch y llall; â' r rhai

hyn y mae Satan yn arfogi y pechadur yn

erbyn Duw, megys âg amwisg dew-lurig-

aidd. Ond yno, yn y galon a'r gydwybod,

y gwna hwn dori ac archolli, lladd a niarw-

hau chwant yn ei gastell ei hun, lle y tybia

Satan ei fod yn anorchfygol. Ac am y
'liwyfroneg a fyddo o Dduw, nid yw hi yn

plygu ac yn tori wrth bob picell o brofed-

igaeth, ond y mae hi o'r fath naws ddwyfol

fel y mae yn gyru cynhyrfiadau Satan yn

ol gyda dirmyg i'w ddannedd ;
"A ffý gr

o'm bath i ?" yn ol ymadrodd Nehemiah ar

achos arall (pen. vi. 11); a thebyg yw y lleill

oll. Yn awr, profwch ai nerthol ai dinerth

yw eich arfau. Beth a ellwch chwi wneuth-

ur neu ddyoddef dros Dduw, yn fwy na

rhagrithiwr wedi ei wisgo mewn arfogaeth

gnawdol ? Mi ddywedaf i chwi beth ydyw
eiarad y byd, ac os ydych chwi yn Gristion-

ogion, glanhewch eich hunain, a sychwch

ymaith y budreddi a daflant hwy ar eich arf-

ogaeth ddysglaer. Hwy a ddywedant, " Y
mae gan y proffeswyr hyn yn wir fwy o

siarad am Dduw na nyni; y maent yn fyn-

ychach na ni ar fryn dyledswydd ; ond pan

y deuant i lawr i'w siopau, at helynt a gor-

chwylion bydol, nid yw y goreu o'u rhif ond

fel un o honom ninnau
;
gallant daflu llech-

au gorchymynion Duw o'u dwylaw gystal a

ninnau ; dyfod o'r bregeth, a bod mor gyb-

yddlyd a gwangcus, mor anniddig a digofus

a'r gwaethaf ; hwy a ddangosant cyn lleied

o gariad at Grist ag ereill ; a phan y byddo
achos o ryw gost, megys helpio Cristion tlawd

neu gynnal achos yr efengyl, gellir cael mwy
gan estron, neu elyn, na chan frawd proíFes-

edig." Grístionogion! naill ai amddiffyn-

wch enw Crist, dan faner yr hwn yr ydych,

debygid, yn teithio, neu teflwch ymaith eich

rhith arfogaeth, trwy yr hon yr ydyeh wedi

tynu llygaid y byd arnoch. Ac oni wnewch,
Crist ei hun a'ch diswydda chwi, a liyny

gyda gwarth ddigon cyn bo hir. Byth na

alw hono yn arfogaeth Duw, yr hon ni wna
dy amddiflÿn yn erbyn gallu Satan. Cym-
mer gan hyny aniryw ddarnau dy arfogaeth,

a phrawf hwynt fel y milwr cyn ymladd

;

efe a esyd ei helm, ueu ben-dryll, yn nod i

saethu ato gwpl o belenau ; ac yn ol fel y
byddo trwy brawf, y bydd iddo ei wisgo
neu ei wrthod. Ond bydd di sicr o'th fod

yn saethu pelenau yr ysgrythyr. Y niae

genyt yniíl'iost ain ddwyfroneg cyfiawnder:

jofyn i'tli enaid a gyflawnaist ti erîoed

ìd\ lflswydd i ryngu bodd Duw, ac nid er%

dy fudd dy hun. Yr wyt wedl gweddìo yn
fynych yn erbyn dy bechod ; clybuwyd gan
ereiil fawr swn yr ergydion hyn yn dyfod

oddi wrthyt, fel f>e byddai rhyw frwydr
boeth rhyngot a'th lygredd ; ond a fedri di

yn ddiau ddangos un pechod a leddaist trwy
dy holl weddio i Yr oedd Ioseph yn fyw, er

i'w siaced gael ei dwyn yn waedlyd at lacob;

ac felly y gall dy bechodau dithau fod, er dy
holl edrychiad marwhaol di mewu dyled-

swydd, a'th groch-lefau yn eu herbyn. Pe
byddai i ti fel hyn brofi bob darn, ni byddai
i'th galon hygoelus gael ei siomi mor hawdd
â sothach y diafol.

Gwrthdd. Ond a yw pob arfogaeth a fyddo

o Dduw yn nerthol fel hyn? Ni a ddar-

llenwn am ras gwan, ac ychydig ffydd : pa
fodd felly y gall hyn fod yn brawf o'n harf-

ogaeth, a yw hi o Dduw, ai nid yw?
At. Yr wyf yn atteb, Mae gras gwanaidd

yn bod, niewn cymharíaeth i ras cryfach ; ond

y mae y gras gwan hwnw yn'gryf a nerthol

mewn cymhariaeth i rith o ras. Yn awr,

nid wyf yn dy alw i brofi gwirionedd dy ras

wrth fath nerth ag sy'n briodol i ras cryf-

ach, ond, wrth y nerth, neu rym, a'i gwahan-
iaetha oddi wrth y rhith. Mae gwir ras,

pan fyddo wanaf, yn gryfach na'r rhith pan
fyddo gryfaf. Y mae ynddo egwyddor o

fywyd dwyfol; yr hyn nid oes yn y llall.

Yn awr, bywyd, megys y mae yn peri rhag-

oriaeth—fel y mae chwanen neu wybedyn,

o herwydd bywyd, yn rhagori ar yr haul yn
ei holl ogoniant—feìly y mae yn dwyn nerth.

Ysgogiad araf dyn byw, er iddo fod mor
wan fel nad allo gerdded ond un ystâd

(furlong) yn y dydd, etto, gan fod hyny yn
dyfod oddi wrth fywyd, y mae yn arwyddo
nerth mwy nag sy ìnewn llong

;
yr hon, er

ei hwyliad cyrlym, sydd â'i hysgogiad oddi

allan. Fel hyn, y mae yn bosibl i ragrithiwr

ragori ar y gwir Gristion, yn y maintioli a'r

rhan allanol o ddyledswydd ; etto, gan nad
yw ei nerth ef oddi wrth fywyd, ond megys
oddi wríh wynt a llanw sydd yn ei ddwyn
ym mlaen ; a chan fod nerth y Cristion yn
ddeilliad o egwyddor dufewnol, am hyny y
mae gwendid y Cristion yn gryfach na'r

rhagrithiwr yn ei jTiihelaethiad mwyaf. Ni
wnaf enwi ond dwy weithred o ras, pan
fyddo wanaf, trwy ba rai y mae y Cristion

yn rhagori ar y rhagrithiwr yn ei lawn
di*wsiad gwychaf. Chwi a ddywedwch, Y
mae gras yn ddiau yn wanaidd iawn pan
ddener y Cristion i wneuthur pechod, îe,

pechod mawr, y fath ni fynai dyn anianol,

ysgatfydd, er lìawer, ei fod yn cael ei roddi«

i'w erbyn. Dichon llanw gras dreio mor
isel a hyn; etto, yn ei drai, gellir gweled

g\^ir ras yn fwy ei nerth a'i rym na'r llall.

(laf.) Ni äd yr egwyddor hon o ras lon-

ydd i'r dyn, nes y byddo iddo, gyda Phedr,
ì wylo yn chwerw-dost, am iddo ddigio Duw
j
mor dda. Dywedwch, O chwi ragrithwyr

!
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fedrweh chwi ddangos un deigryn a dywallt-
asoch erioed o ddifrif, am gam a wnaethoch
â Duw? Chwi fedrwch wylo, ysgatfydd,

wrth edrych ar y gwely o ofìd a wna eictí

pechodau i chwi yn uffern ; ond erioed ni bu
ynoch y fath gariad at Dduw ag i alaru am
y sarhad a wnaethoch i enw Duw. Y mae
gan Awstin ddeongliad da ar ddagrau Esau:

Beb. xii. 17. Efe a wylodd o herwydd
colli y fendith, nid o herwydd ei gwerthu.

Fel hyû y gwelwn ragoriaeth tristwch y
saint uwchlaw gofid rhagrithiwr. Y mae
y Cristion trwy ei dristwch yn dangos ei

fod yn orchfygwr ar y pechod oedd gynt
yn ei drechu ef ; tra y mae y rhagrithiwr

trwy ei falchder yn dangos ei fod yn gaeth-

was i waeth chwant na hwnw y mae yn ei

wrthsefyll. Y mae y Cristion yn casau

pechod tra y mae yn ei wneuthur, ond y
mae y llall yn ei garu, iíe tra y mae yn
ymattal oddi wrtho.

(2il.) Pan fyddo gwir ras tan droed prof-

edigaeth, efe a gyffry, 'ie y pryd hynyr yn y
galon ddymuniad taer am ddial

;
yn debyg i

garcharor tan law ei elyn, yr hwn sydd yn
meddv! ac yn dyfeisio pa fodd i ddiangc, a

pha betù a wna pan ddel allan, gan ddisgwyl

a hiraethu bob moment am ei ryddhâd, fel y
gallo gymmeryd i fyny ei arfau drachefn

;

"O Arglwydd Ior! cofìa fi attolwg (medd
Samson), a nertha fi, yn unig y waith hon,

fel y dialwyf âg un dialedd ar y Phüistiaid

am fy nau 'lygad ;" Barn. xvi. 28. Felly y
gweddia yr enaid grasol ar i Dduw ei arbed

am ychydig, a'i nerthu unwaith etto cyn ei

farw, fel y gallo ddial ar ei falchder, ei ang-

hrediniaeth, a'r pechodau hyny trwy ba rai

y bu iddo yn fwyaf ddianrhydeddu ei Dduw.
Ond y mae calon ffals mor bell oddi wrth
fyfyrio dial, hyd onid yw yn hytrach yn
ymchwyddo fel y môr yn erbyn y ddeddf,

yr hon sy fel ceulan yn cadw ei chwant i

mewn; ac y mae yn ddig wrth Dduw, yr
hwn a wnaeth bechod yn naid mor serth,

fel y mae yn rhaid iddo beryglu ei enaid, os

myn ei gael.

PENNOD IV.

Am gyfanrwydd ein harfogaeth. Rhaid iddi ýod
yn "holl arfogaeth Duw."

Y drtdedd gaingc, am ddarpariaeth y
Cristion, yw ei gyfanrwydd—" Holl arfog-

aeth Duw." Ehaid i arfogaeth y Cristion

fod yn gyflawn; a hyny mewn golygiad

triphlyg.

DOSB. i,

laf. Ehaid ei fod yn arfog ym mhob
rhan—pen a thraed, enaid a chorph, gallu-

oedd y naill a synwyrau y llall ; ac heb un
rhan wedi ei gadael yn noeth. Gall picell

hedeg i mewn trwy dwll bychan, fel yr un a

P

ddygodd genadwri angeu i Ahab, rhwng cys-

sylltiadau y llurig ; ac y mae Satan yn annel-

ydd a all saethu at led y geiniog. Os bydd
y dyn yn arfog oll, a dim ond ei lygad yn
noeth ac agored, gaíl Satan yn fuan ergydio

ei dân-belenau o drachwant trwy y dolen-

dwll hwnw, a rhoddi yr holl d ar dân. Ni
wnaeth Efa ond edrych ar y pren, a phicell

wenwynllyd a'i tarawodd hyd ei ctíalon. Os
bydd y llygad yn gauad, a'r glust yn agored
i ymddyddanion llygredig, buan yr ymlusga
Satan i mewn trwy y twll hwn. Os bydd y
synwyrau allanol oll dan wyliad, a'r galon
heb gael ei chadw yn dra dyfal, buan y brad-
yctíir y dyn gan ei feddyliau ei hun i law
Satan. Y mae i ni elynion ar bob ochr, ac
felly y bydd raid cael arfogaeth ar ddeheu
ac ar aswy; 2 Cor. vi. 7. Y mae yr apostol

(Heb. xii. 1) yn galw pechod yn elyn parod
i'n hamgylchu. Os bydd un rhan o'r am-
glawdd heb ei wylio, neu yn wan o ddar-

pariaeth, yno y gwna Satan ei ruthr. Ni a
wyddom fod gelyn, tra y mae yn cael ei guro
ymaith ar un ochr, yn fynych yn dyfod i

mewn i'r ddinas yr ochr arall, trwy ddiffyg

gofal am gadw yr holl fur. Y mae Satan
yn rhanu ei demtasiynau yn amryw fyddin-

oedd; rhydd un ar waith i ymosod yma, a'r

llall i ruthro draw. Ni a ddarllenwn am
ddrygau cnawdol, a drygau ysbrydol ; a
phan fyddeeh yn gyru Satan ar encil, yn ei

demtiad i ddrygau cnawdol, fe all fod yn
cael dyfodfa i mewn i'th ddinas trwy y porth
arall o ddrygau ysbrydol. Fe allai dy fod

wedi cadw dy gywirdeb yn y rhan ymar-
ferol o dy fywyd; ond pa arfogaeth sy
genyt i amddiffyn dy ben, dy farn ì Os ef

e

a'th ddeil di ar gip yma, gan lygru dy farn

â rhyw gyfeiliornad, yna nid tíir y deil dy
ymarferiad. Efe, yr hwn ni fedrai dy gael

i halogi y Sabbath ym mysg y rhai amlwg
anianol ac atheistaidd, a'th ennill di dan
orchudd rhyddid Cristionogol, i'r unrhyw
egwyddor lygredig. Fel hyn y gwelwn y
diffyg sydd arnom ni o arfogaeth gyflawn,

mewn golygiad ar bob rhan.

DOSB. II.

2il. Ehaid i'r Cristion fod mewn arf-

ogaeth gyflawn, o ran yr amryw ddarnau ac

arfau a wnanti fyny holl arfogaeth Duw.
Yn wir y mae y grasau mewn cydglymiad

;

y maent yn crogi yng nghyd fel modrwy
mewn eadwen, ceryg mewn bwa maen, neu
aelodau yn y corph

;
pigwch un wythien, ac

fe afl y gwaed oll redeg o'r corph trwy y
ffrydle hwnw; os esgeuluswn un ddyled-

swydd, ni chawn les un arall. Y mae yr
apostol, yn % Pedr i. 5, b, 7, yn c)Tnhell y
Cristion i gyd-ymegn'iad at gynnyddu yr hoÜ
gorph o ras. Yn wir, iechyd yw hyny, pan
fyddo'r holl gorph yn cynnyddu. " Chwan-
egwch (medd efe) at eich ffydd, rinwedd.,>

Ffydd yw y gras sydd yn arwain y rhes.
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Wel, os oes genyt ffydd, chwanega rinwedd

ati. Y mae gwir ffydd o natur weithgar a

bywiog: heb weithredoedd da, marw neu

farwaidd ydyw. " Y mae ffydd yn tewychu
trwy weithredoedd," medd Luther. Hi a

gedwir mewn gwedd a chalon trwy fywyd
sanctaidd ; megys y cnawd, sydd yn baeled

dros adeilad y corph, er ei fod yn derbyn ei

wres oddi wrth y rhanau bywydol oddi fewn,

etto, y mae yn help i gynnal hyd yn oed

fywyd y rhanau bywydoi hyny. Felly mae
gweìthredoedd da ac ymarferiadau grasol

yn cael eu bywyd oddi wrth ffydd ; etto,

y maent yn gynnorthwyon angenrheidiol i

gynnal bywyd ffydd. Fel hyn y gwelwn
weithiau y plentyn yn meithrin y fam a'i

ymddug ; ac nid yw efe yn gwneyd ond ei

ddyledswydd yn hyny. Ýr wyt yn ffrwyth-

lawn mewn gweithredoedd da ; etto, yr wyt
yng nghýrhaedd ergyd y diafol, oddi eithr

i ti chwanegu " at dy rinwedd wybodaeth."

Dyma'r ganwyil, heb yr hon nis gall ffydd

weled i wneyd ei gorchwyl. A wyt ti yn
myned i roddi elusen? Oni bydd gan dy
fryd elusengar y llygad hwn o wybodaeth
i'w gyfarwyddo—pa bryd, pa fodd, pa beth,

ac i bwy y dylit roddi—ti elli ar unwaith
wneuthur cam â Puw, â'r neb y byddi yn
rhoddi iddo, ac â thi dy hunan. A wyt ti

mewn ymddarostyngiad am dy bechod ! O
ddiffyg gwybodaeth yn amcan yr efengyl, fe

ddichon Satan gymmeryd mantais ar dy an-

wybodaeth, a'th berswadio nad wyt yn ddi-

gon ymddarostyngol, pan wyt, yn ddiau, agos

a boddi gan dy ddagrau, ac yn cael dy ddwyn
gan lifeiriant dy ofìd tuag anobaith; neu
ynte, efe a ddichon, trwy ddangos i ti dy
wyneb gwlyb iawn, dy wenieithio i hyder
cnawdol yn dy ymddarostyngiad. Yr wyt,

ysgatfydd, yn gweled enw Duw yn cael ei

ddianrhydeddu yn y lle yr wyt yn byw yn-

ddo, a'th ysbryd yn cael ei gynhyrfu ynot,

fel Paul yn Athen; yn awr, oddi eithr i

wybodaeth eistedd yn y cyfrwy, i reoli a
fírwyno dy sel, fe'th ddygir yn fuan dros

glawdd a ffos, nes i ti syrthio dros ryw ddi-

byn neu gilydd trwy dy ymddygiad afreol-

aidd. Nid digon chwaith yw gwybodaeth,
oni byddi wedi dy arfogi â chymmedrolder.
Hwn, mi dybygwn, yw y gras drwy yr hwn
y mae y Cristion, fel meistr ei d ei hun,
yn rheoli ei serchiadau, megys gweision, i

reswm a ffydd, fel na byddo iddynt ymgy-
nhyrfu yn afreolus, neu dori allan yn dra-

chwantus i ddymuniadau am gysuron y byd
hwn, i ofalon am danynt, neu ymhyfryfîiad
ynddynt. Heb hwn, fe fydd Satan yn rhy
galed i ti. Mae hanesydd, wrth adrodd am
un o'r brwydrau nodedig a fu rhwng y Saes-

on a'r Ffrancod, yn dywedyd mai yr hyn a
barodd i'r Ffrancod golli y dydd, ydoedd,

cawod o saethau y Saeson a niweidiodd eu
march-lu, fel y taflwyd eu byddin oll i an-

nhrefn; gan i'w meirch, heb gadw eu rheng-

oedd, sathru i lawr eu dynion eu hunaîn.

Nid yw y sercìiiadau ond megys y march i'r

marchogwr ; a gwybodaeth a ddylai fod yn
eu marchogaeth. Os bydd i saethau bachog
Satan ddisgyn arnynt, nes i'r dymuniadau
am y creadur fyned yn afreolus, a gwthio

draw dy ddjmuniadau am Grist; ac nes i'th

ofal am gadw dy enw, a'th eiddo, daflu i an-

nhrefn dy ofal am gadw cydwybod dda;

neu nes i'th lawenydd cnawdol am wraig a
phlant fathru i lawr neu redeg o flaen dy
íawenydd yn yr Arglwydd ; barna di i ba
ochr y mae y fuddugoliaeth yn debyg o
syrthio. Wel, gadawn dy fod yn teithio

hyd ya. hyn mewn arfogaeth lawn a thaclus

tua'r nef, tra yr ydwyt yn nofio mewn
llwyddiant ; ond aá nid oes i ti hefyd ddar-

paru erbyn hin a ffordd arw?—am gyflwr

cystuddiol yr wyf yn meddwl. Fe fydd i

Satan resu y gwrychoedd â mil o demtas-

iynau, erbyn • dy ddyfod i ffyrdd culion

adfyd, lle nis gelli ddianc rhag y rhyw hon
o brofedigaeth, fel yng ngwastattir hawdd-
fyd. Y mae yn bosibl i ti, ar ol dîangc

rhag magl y byd, pan oedd yn denu, gael

dy daflu i lawr ganddo pan fyddo yn gwgu ;

ac er i gymmedroldeb dy gadw rhag meddwi
ar win melus y pleserau hyny, etto, o ddi-

&yg amynedd, ti elli fod yn feddw gan wìn
syndod sydd yn llaw cystudd. Am hyny,

medd yr apostol, "at gymmedroldeb, chwan-
egwch ainynedd." Naill ai meddianna dy
enaid mewn amynedd, neu ynte fe fydd

i ryw gythraul gorphwyllus o anfoddlon-

rwydd dy feddiannu di. Ehyw fedlemydd

mewn cadwynau ydyw dyn anamyneddgar
mewn cystuddiau; ie, yn rhy debyg i'r diafol

yn ei gadwynau, sydd yn ymgynddeiriogi yn
erbyrs Puw, tra y mae mewn llyfietheiriau

gandao. Wel, a oes genyt amynedd ì Gras
rhagorol yn wir ; ond nid llawn ddigon. Y
mae yn rhaid i ti fod yn dduwiol yn gystal

ag yn amyneddgar. Am hyny, medd yr

apostol, " at amynedd, dduwioldeb." Mae
math o amynedd Atheistaidd a dideimlad

;

ac y mae amynedd Cristionogol a duwiol.

Satan sydd yn syfrdanu cydwybod y naill

;

ac nid rhyfedd fod hwnw heb gwyno, sy

heb deimlo. Ond Ysbryd Crist sydd yn
hyfryd dawelu y llall—nid trwy gymmeryd
ymaith y teimlad o boen, ond trwy ei drechu
â'r proûad o'i gariad. Yn awr, y mae duw-
ioldeb yn cynnwys y cwbl o wasanaeth Duw
—oddi mewn ac oddi allan. Pa mor fanwl

bynag a fyddych yn dy foesau, ac heb fod

yn addolwr Duw, nid wyt ti ond Atheist,

neu ddyn annuw. Os wyt yn addoli Duw,
a hyny yn ddefosiynol, ond nid yn ol y rheoí

ysgrythyrol, yr wyt yn eilun-addolwr : ac os

yn ol y rheol, ond nid mewn ysbryd a gwir-

ionedd, yna yr wyt yn rhagrithiwr ; ac felly

yn syrthio i safn y diafol. Neu, os ydwyt
yn rhoddi i Dduw un rhan o'i wasanaeth,

ac yn ei nacau o'r llall, y mae Satan fyth yn
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cael ei farchnad: "Y neb a dry ei glust

ymaith rhag gwrandaw y gyfraith, fydd
ffiaîdd ei weddi hefyd ;" Diar. xxviii. 9.

Etto, Gristion, nid ydyw dy holl arfog-

aeth am danat. Byddai dy dcluwioldeb yn
wir yn ddigon, pe byddai i ti fyw mewn
byd wrthyt dy hun, neu pe byddit heb
ddim gorchwyl heb law cymundeb digyf-

rwng â Duw. Ond, Gristion, nid oes i ti

aros o hyd ar y mynydd hwn o wasanaeth
digyfrwng ; ac wedi i ti ddisgyn o hono, y
mae genyt lawer o frodyr a gweision i'th

Dad sydd yn byw gyda thi yn yr un teulu,

ac y mae yn rhaid i ti gydymweddu yn
addas ; os amgen, fe fydd dy Dad yn ddig.

(laf.) Y mae genýt frodyr, cydetiíeddion

â thi o'r un addewid
;
gan hyny, y mae yn

rhaid i ti, at dduwioldeb, chwanegu "car-
edigrwydd brawdol." Os gall Satan eich

dwyn i anghydfod, y mae yn rhoddi archoll

dwfn i'ch duwioldeb. Prin y geilwch roddi
calonau gyda'ch gilydd mewn dyledswydd,

y rhai nis gellwch roddi dwylaw i'ch g"ilydd

mewn cariad.

(2il.) Y mae—nid brodyr yn unig—ond
gweision, luaws o rai halogedig ac aniauol

;

ac er na chafodd y rhai hyn erioed yr enwau
o feibion a merched, etto dylid eu cofio gan
deulu Duw; ac fe fyn dy Dad nefol i ti

rodio yn ddifeius, ìe yn ennillgar, tuag at y
rhai sydd oddi allan. Fel y gallech wneuth-
ur hyn, y mae yn rhaid i ti chwanegu at
" garedigrwydd brawdol, gariad." Trwy y
gras hwn, ti a fyddi yn ewyllysgar i wneyd
daioni i'r gwaethaf o ddynion

;
pan felldith-

iont di, gweddio sydd i ti drostynt hwy ; ie,

gweddio am ddim llai na Christ a nefoedd
iddynt " Dad ! inaddeu iddynt," meddai
Crist, tra yr oeddynt liwy yn ei drywanu ef

hyd waed ei galon. Ac yn ddiau, yr wyf yn
coelio, fod y diffyg o'r darn olaf hwn o arf-

ogaeth wedi rhoddi i Satan fantais fawr yn
ein hamseroedd ni. Y mae arnom ni ofn
rhag i'n cariad ni fod yn rhy eang ; ond, yn
y g°lygia(ì sy genym—oddi eithr ei fod mor
eang a'r byd—y mae yn rhy gyfyng, yn ol y
gorchymmyn sydd yn erchi i ni wneuthur
da i bawb. Onid ellir rhoddi arnom ni,

weinidogion, am y diífyg o hyn? Gellir:
pan fyddo cyfeiriad ein pregethau at y saint
yn unig, ac heb ddim ymdrech tuag at achub
eneidiau truain sydd yn gaethion, ac heb eu
galw allan o feddiant Satan, yr hwn a all eu
llusgo i uffern. heb gael dim aflonyddiad,
tra yr ydym ni yn cysuro y saint, ac yn
pregethu eu rhagorfreintiau hwynt. Yn y
cyfamser, bydd y rhai sy dywyll yn dywyll
etto, y rhai halogedig yn halogedig etto, a
hyn o ddiffyg cariad tosturiol at eu heneid-
iau, yr hwn a'n cynhyrfai i'w hargyhoeddi
a'u hannog hwynt, fel y byddai iddynt
hwythau hefyd gael eu dwyn i ffordd y
bywyd, yn gystal ag i'r saint gael eu calon-
ogi f rhai sydd yn rhodio ynddi. Goruch-

wylwyr ydym, i ddarparu lluniaeth i d yr
Arglwydd. Y rhan fwyaf o'n gwrandawyr,
ni ddylent, ac nid oes iddynt gael, bara y
plant; ac a fydd i ni, am hyny,-eu gadael
heb un gyfran oll? Yr oecíd cariad Crist
yn tosturio wrth y dyrfa ; ac, yn ei bregeth-
iad cyhoeddus, efe a wnai gymhwysiad pen-
nodol atynt, megys yn ei bregeth nodedig
hono (Mat. xxiii.) ag y mae tueddiad y
rhan fwyaf o honi at ddeffroi cydwybodau
cysglyd y Phariseaid rhagrithiol, trwy y
taranau o waeau a melldithion a gyhoeddir
mor fynych yn eu herbyn. Drachefn, pa
fath fantais fawr a gafodd Satan trwy y
diffyg o'r cariad hwn yn ein teuluoedd ? Ai
nid ydyw i weled, pa cyn lleied o ofal a
gymmerir gan lywodraethwyr proffesedig y
çyfryw gymdeithasau, i hylíbrddi eu rhai
ieuainc? Nag e; y mae yn egwyddor a
lyncodd rhai mai nid eu dyledswydd ydyw
hyny. O ! pa le y mâe eu tosturi, pan fedr-
ant edrych ar Satan yn dyfod i mewn i'w tai,

a gadael iddo yru plentyn neu was yn ei an-
wybodaeth a'i halogrwydd i uffern, ac heb
wneyd un rhuthr ar y gelyn trwy air o gerydd
neu addysg, i achub yr enaid gwirion allan o
ddwylaw y lleiddiad ! Ehaid i ni, meddant,
eu gadael i'w rhyddid: eithr y mae hyny yn
líe mor deg ag a allwn roddi i'r diafol. Oa
rhoddwch i natur lygredig ond digon o'r
rhaff hon, buan y taga hi wir egwyddorion
Duw a chrefydd yn eu blynyddoedd tyner

DOSB. III.

3ydd. Gellir cymmeryd cyflawnder arfog-
aeth y saint, nid yn unig am bob rhan a
darn o'i addurnau, ond am gyfanrwydd a
phei'ffeitlirwydd pob darn, Megys y mae
i'r Cristion ymgais am bob gras, felly y mae
efe i wasgu ym mlaen am chwanegiad a
chynnydd pob gi-as; ie, am berfl'eithrwydd
ei hun. Megys y mae iddo chwanegu at ei

ffydd rinwedd, felly y mae iddo fyned rhag-
ddo "o ffydd i fí'ydd:" y mae iddo fod o
hyd am berffeifchiad ei ras. Y mae hyn yn
cael ei wasgu yn fynych ar gredinwyr:
"Byddwch chwi gan hyny yn berffaith, fel

y mae eich Tad yr hwn sydd yn y nefoedd
yn berffaith. Ac y mae pob un sydd gan-
ddo y gobaith hwn ynddo ef, yn ei buro ei

hnn, megys y mae jmtau yn bur ;" Mat. v.

48 ; 1 loan iii. 3. Dyma i ni gopi manwl a
chywir ; nid fel pe gallem ni ymgystadlu â'r

purdeb a'r perffeithrwydd sydd yn Nuw,
ond i beri i ni ymdrechu mwy, wrth weled
gymmaint yr ydym yn fyr o fod fel ein
copi, pan ysgi-ifenom y llaw oreu. Pelly,

"Caffed amynedd ei pherffaith waith; fel.y

byddoch berffaith a chyfan, heb ddiffygio
[neu fod yn fyr] mewn dim;" Iago i. 3.

Tydi, yr hwn y mae yn galed arnat, dan
faich bychan, gyda dy amynedd fechan, oni
suddit ti dan un mwy ? Am hyny, y mae
angen am i amynedd fod o hyd yn cael ei
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pherffeithio, rhag i ni o'r diwedd gyfarfod â

baich rhy drwm i'n hysgwyddau gweiniaid.

^ymmerwch rai rhesymau pa ham y dylai y
Cristion fod fel hyn yn perffeithio ei ras.

#

(laf.) Am fod gras yn ddarostyngedig 1

adfeiliad; ac yn ganlynol, o hyd mewn eis-

ieu adnewyddiad. Megys mewn byddin, yn

enwedig un a fyddo mewn brwydr yn fyn-

vch, y mae ei harfau yn cael aml dolc a

Jioriad: y mae gan un ei helm wedi ei

phantio, arall ei gleddyf wedi bylchu, a'r

llall ei wn wedi rhwystro ; ac am hyny, y
mae cyflawniad diffygion o hyd yn angen-

rheidiol. Mewn un brofedigaeth, y mae

gan y Cristion ei helm o obaith wedi ei

churo oddi ar ei ben; mewn un arall, ei

amynedd dan ddyrnodiau trymion. Y mae

arno angen am weithdy arfau wrth law, i

wneyd ei golled i fyny, a hyny gyda brys

;

o herwydd y mae Satan yn fwyaf tebygol 1

syrthio arno pan fyddo efe ammharotaf i

dderbyn ei ruthr. "Simon, Simon, Satan

a'ch ceisiodd i'ch nithio :" efe a wyddai mai

gwanllyd oedd eu darpariaeth y pryd hyny.

Yr oedd Crist, eu cadben, ar gael ei gym-

meryd oddi wrth ben eu byddin; anfodd-

londeb yn eu plith eu hunain; ymryson

pwy a fyddai fwyaf ; a'r adgyflenwad o ras

cryfach, yr hwn yr oedd yr Ysbryd i'w

ddwyn iddynt, heb ddyfod etto. Yn awr,

ei fwriad ydyw syrthio yn ddisymmwth
arnynt ; ac am hyny y mae Crist yn ei ofal

i'w ragflaenu yn addaw anfon ei sbryd yn

fuan i'w cymhorth: Aet. i. 4. Yn y çyfam-

ser, y mae yn eu danfon i Ierusalem i sefyll

fel un corph, yn eu cyd-erfyniadau, ac ar eu

gwyliadwriaeth, tra y byddai efe yn dyfod

i'w cynnorthwyo. Yn hyn y mae yn dangos

i ni pa beth i wneyd yng ngwendid ein

grasau, a pha le i fyned am gynnorthwy.

(20.) Am fod Satan yn ymlenwi':ÿn ei fedr

a'i lid. Nid am ddim y gelwir ef " yr hen

sarph,"—cyfrwys o natur, ond cyfrwysach

trwy brawf; llidiog o natur, ond yn fwy
ffyrnig beunydd; fel tarw, mwyaf y baeddir

ef, mwyaf ffrochwyllt y gwelir ef. Ac am
hyny, yn awr, pan yw ei amser mor fyr, y
mae yn llwyr angenrheidiol i ni, sydd i ym-
ladd âg ef, ddyfod mewn iawn osodiad i'r

(3ydd.) Diben holl oruchwyliaethau Duw
yw perffeithio ei saint yn eu grasau a'u cys-

uron. Pa ham y mae efe yn ysgythru ac

yn blaen-dori trwy gystuddiau, ond i "lan-

hau fel y dygont fwy o ffrwyth," sef ffrwyth

llawnach a thecach? Y mae "gorthrymder

yn peri dioddefgarwch ;" Rhuf. v. 3. Ap-
pwyntiad Duw ydyw, i'r dyben hwnw. Y
mae yn ei beri; hyny yw, y mae yn cyn-

nyddu amynedd y saint
;
yn wir, y mae yn

gwylltio yr annuwiol, ond yn llarieiddio y
duwiol. Bwriad Duw ym mhregethiad yr

cfengyl ydyw dwyn ei saint ym mlaen o

ffydd i ffydd ; Rhuf. i. 17. Ac yn ganlynol,

y mae wedi cynysgaeddu yr eglwys âg offer*

ynau, a'r rhai hyny â doniau, " i berffeithio

y saint, i waith y weinidogaeth, i adeilad

corph Crist ;" Eph. iv. 12. Pa ham y saif

yr esgynlawr, a'r gweithwyr arno, onid ä yr

adeilad i fyny? I ni fod heb gynnyddu dan

y fath foddion, dirymu cynghor Duw fyddai

hyny. Am hyny, y mae yr apostol yn beio

ar yr Hebreaid Cristionogol o achos eu bod

heb gynnyddu yn ysgol Crist :
" canys lle y

dylech fod yn athrawon o ran amser, y mae
arnoch drachefn eisieu dysgu i chwi beth

ydyw egwyddorion dechreuad ymadroddion

Duw; ac yr ydych yn rhaid i chwi wrth

laeth, ac nid bwyd cryf ;" Heb. v. 12.

Defn. O ! mor anaml yw y rhai sydd yn
ymdrechu fel hyn i fyned rhagddynt yn eu

hystâd ysbrydol, ac yn ymgais am berffeithio

yr hyn sydd etto yn fyr yn eu gwybodaeth,

amynedd, a'r lleiil oll. laf . Dywedwch wrth

rai am chwanegu ffydd at ffydd, neu radd

mwy o ras at un llai, a chwi a'u cewch hwy
yn fwy eu bryd am " gyssylltu t wrth d,
a maes wrth faes." Y mae eu heneidiau yn
sychedu, maent o hyd yn gwibio am chwan-

eg ; ond o ba beth ? Daear, daear : maent yn

meddwl na chânt byth eu digon o honi, nes

delo angeu i gau eu safn â rhawiad o bridd

ar eu bedd. Pa fath fywyd poenus y rhaid

fod gan y rhai sydd o hyd yn gwaeddi am
bwysau trymach, ac etto heb allu gwasgu

eu gwangc gybyddlyd i farwolaeth !^ Ha
wr! yr unig ffordd, pe credai dynion, i dori

y syched hwn am y creadur, a fyddai ennyn

math arall, ar ol Crist a'r nef. Cais di ond

calon eang, yn mawr sychedu ar ol y rhai

hyn ; a'r syched arall a adewir i farw, fel

syched cryd poeth, pan ddelo natur i'w

hiawn dymmer. 2il. Y mae ereill heb ym-
drechu fel hyn i berffeithio gras, am fod

ganddynt dyb eu bod yn berffaith eisoes; ac

ar y ddychymyg hon, hwy a dafìant ymaith

weddio, gwrandaw, a phob ordinhâd arall fel

llinynau sydd i helpio rhyw fabanod mewn
gras, y rhai ni ddaethant i'w cyrhaeddiadau

uchel hwynt. O! y fath ffyliaid a wna
balchder o ddynion ! Yn wir, ni byddai y
nef yn lle mor ddymunol, pe na byddai

ynddi well perffeithrwydd nag sydd gan y
rhai hyn ; math o bobl sydd yn rhy wych
i'r byd hwn, ac yn rhy wael i'r llall. Caw-
som weled fod Duw yn y dyddiau hyn, tuag

at roddi gwelliant o'r gwallgof hwn o falch-

der, wedi cymmeryd ffordd led debyg i hono

ar Nebuchodonosor. Y mae wedi rhoddi

iddynt dros amser, yr wyf yn meddwl, galon

anifail
;
goddefodd iddynt syrthio i arferíon

anifeilaidd ; trwy yr hyn y mae yn dangos

iddynt pa mor bell y maent oddi wrth y
perffeithrwydd yr oedd eu breuddwydion

mor ofer-wag am dano. 3ydd. Y mae ereill

sydd yn meddu gwir ras, ac yn dymuno ei

gynnydd, etto yn cael eu digaloni yn eu

hymgais am chwaneg gan ryw or-ddwfn
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.deimlad o'u tlodi presennol. Erchwch y
cyíryw i lafurio am oruchafiaeth fwy ar
lygredd, mwy o ffydd yn Nuw, a chariad
ato, fel y gallont wneuthur ewyllys Duw yn
siriol, a'i ddioddef yn y cystuddiau mwyaf
yn amyneddgar, ie yn ddiolchgar; a hwy-
thau, ni cheir ganddynt gredu y bydd iddynfc

hwy, sydd â'u ffydd mor wan, eu cariad mor
oer, a'u hystôr mor fychan, byth gyrhaedd
i ddim tebyg i'r fath radd. Cystal y gall-

ech berswadio cardotyn âg un geiniog yn ei

bwrs, ond iddo fyned a masnachu â hono,

y byddai ef yn uchel-faer Llundain cyn ei

farw. Ond pa ham, drueiniaid, y gwnewch
chwi fel hyn " ddiystyru dydd y pethau
bychain ?" Zech. iv. 10. Oni wyddoch chwi
fod gronyn bychan o hâd mwstard yn ym-
ledu yn bren, a bod gras gwan yn cael ei

gyffelybu iddo, o ran ei dwf yn y diwedd,
cystal a'i fychander ar y cyntaf ? A feiddi

di ddywedyd nad oes genyfc ddim gras ? Os
ni feddi ond ychydig, er iddo fod y lleiaf a
fu gan neb erioed yn ei gychwyniad, gallaf

ddywedyd wrthyt, ddarfod iddo wneyd mwy
jnith erot yn hyny, na phe byddai iddo
vneuthur y gras hwnw, sydd yn awr mor
wan, i fod mor berffaith ag yw gras y saint
yn awr yn y nef. (laf.) Efe a wnaeth fwy,
o'i ystyiied fel gweithred o allu. Mae mwy
gagendor rhwng dim gras a meddu gras, nag
sy rhwng y gras gwan a'r cryf ; rhwng chaos

(y cymmysgedd dechreuol : Oen. i. 2) a dim,
nag oedd rhwng chaos a'r adeilad hardd hono
o nef a daear. Gwaith y dydd cyntaf

,
yn y

ddwy greadigaeth, yw y mwyaf. (2il.) Ystyr-
iwch hi fel gweithred o ras. Mae yn drugar-
edd fwy rhoi y gras cyntaf o dröedigaeth,
na choroni hwnw â gogoniant. Y mae yn
rhadlonedd ac ymostyngiad mwy i dywysog
briodi llangcesig dlawd, nag iddo, ar ol ei

phriodi, ei gwisgo fel tywysoges. Yr oedd
yn rhydd i wneyd y cyntaf, neu beidio; ond
y mae ei berthynas â hi yn ddadl gref am y
llall. Yr oedd ar ddewisiad Duw a roddai
efe i ti ras neu beidio; ond gan iddo wneyd
hyn, y mae ei berthynas â thi, a'i gyfammod
hefyd, yn ei rwymo ef i chwanegu mwy-fwy
hyd oni byddo wedi dy addasu fel priodas-
ferch iddo ei hun mewn gogoniant.

PENNOD V.

Am ddefnyddio ein harfogaeth ysbrydol, neu am
ymarferiad gras.

Y bedwaredd gangen, a'r olaf, yn ngosod-
iad y Cristion, ydyw y defnyddiad o'i arf-

ogaeth: "Gwisgwch holl arfogaeth Duw."
Yn fyr, pa ddyledswydd yw hon, " Gwisg-
wch?" Gan mai saint oedd y rhai hyn y
mae yn ysgrifenu atynt, neu o leiaf lawer
o honynt, nid gwisgo yn unig trwy dröed-
igaeth a olygir (gallai rhai o honynt fod yn

fyr ö hyny); ond ei feddwl oedd, y dylent
hefyd arfer yr hyn oedd ganddynt. Un
peth ydyw meddu arfogaeth yn y t ; peth
arall yw bod wedi ei gwisgo. Un peth yw
gras yn yr egwyddor

;
peth arall yw ei fod

mewn ymarferiad. Felly, yr addysg fydd

—

Athr. Nad digon ydyw meddu gras ; ond
rhaid i'r gras hwn gael ei gadw mewn ym-
arferiad. I'w gwisgo y gwnaed arfogaeth
y Cristion.

_
Nid oes dim rhoddi i lawr, na

bwrw ymaith ein harfogaeth hyd oni or-
phenom ein milwriaeth a'n gyrfa. Y mae
ein harfogaeth a'n gwisg o gnawd i'w rhoddi
heibio ynghyd. Yna, yn wir, ni bydd eis-
ieu na gwylied na gwarchod, tarian na helm.
Y dyledswyddau milwraidd, a'r maes-rasau
hyny (fel y gallaf alw ffydd, gobaith, a'r
lleilí oll), hwy a gânt eu rhyddhâd anrhyd-
eddus. Yn y nef ni a gawn ymddangos, nid
mewn arfogaeth, ond mewn gwisgoedd o
ogoniant: ond yma y mae ein harfau i'w
gwisgo nos a dydd ; rhaid i ni rodio, gweith-
io, a chysgu ynddynt, onid e, nid ydym ya
filwyr iawn i Grist. Y mae Paul yn pro-
ffesu ymgais am hyn :

"Ac yn hyn yr ydwyf
fi fy hun yn ymarfer, i gael cydwybod ddi-
rwystr tuag at Dduw a dynion yn wastadol;"
Act. xxiv. 16. Yma, ni a gawn y gr duw-
ioi hwn wrth ei arfau yn ymgynnefino ac yn
ymarfer yn ei agweddau; îel rhyw filwr
wrtho ei hun yn trin ei waywffon, ac yn
ei addasu ei hun cyn y frwydr. Yn awr, y
rheswm am hyn ydyw

—

,. dosb. i.

1. Y mae Crist yn gorchymmyn i ni fod
â'n harfogaeth am danom: "Bydded eich
lwynau wedi eu hymwregysu, a'ch canwyll-
au wedi eu goleu ;" Luc xii. 35. Y mae yn
llefaru naill ai mewn iaith filwraidd, megys
wrth filwyr, neu deuluaidd, megys wrth
weision. Os fel wrth filwyr, yna y mae,
"bydded eich lwynau wedi eu gwregysu,
a'ch canwyllau yn llosgi," yn alwad i ni fod
yn barod i daith, wedi gwisgo ein harfau (o
herwydd ar y cwbl y byddai y gwregys), a'n
pabwyryn yn oleu, yn barod i danio ar yr
alarm cyntaf o brofedigaeth. Os megya
wrth weision—yr hyn sydd yn ymddangoa
yn fwyaf naturiol—yna, y mae, fel ein meistr
oddi cartref, yn erchi i ni beidio ymddiosg
gan ddiogi na chwsg, na diffodd ein canwyll-
au ; ond sefyll, yn barod i agor pan y delo,
pe byddai ar hanner nos. Nid cymhwya
bod y meistr yn sefyll wrth y drws yn curo,
a'r gwas oddi mewn yn cysgu. Yn wir, nid
oes un ddyledswydd berthynol i'r Cristion
heb fod yn cynnwys yr ymarferiad beu-
nyddiol hwn :

" Gweddiwch ;" ond pa fodd?
"yn ddibaid." "Byddwch lawen;" ond pa
bryd? "yn wastadol." "Diolchwch;" am
ba beth? "ym mhob dim: canys hyn ydyw
ewyllys Duw yng Nghrist Iesu tuag atoch
chwi;" 1 Thes. v. 16, 17, 18. Tarian y
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le'n rhaid i ni eu dal

13. Swm y cwbl
fer-

ffydd, a helm gobaith; ma
hyd y diwedd : 1 Pedr i

ydyw hyn--y dylem rodio mewii ymar

iad parhaus o'r dyledswyddait a'r grasau

hvn Lle y gosodir y milwr, yuo y mae yu

sèfyll ; ac ui ddylai syflyd ua chysgu ues ei

alw ymaith. Pau ddel Crist, hwnw yû

unig gaiff ei feudithio, "a gaiff efe yn

gwneuthur felly."

2. Y mae mantaîa Satan yn fawr pan na

byddo gras niewn yniarferiad. Pan gafodd

y diafol G»ist mor barod i dderbyn ei ergyd,

a gwrthsefyll ei demtìad, cafodd ddigou yu

fuan. Dywedir, "Ac wedi i ddi;ifol orphen

yr holl demtasiwn, efe a ymadawodd âg ef

drosamser' {Luc iv. 13); fel pe buasai, yn

ei enciliad gwaithus, yn ymgysuro mewii

gobaith o ddyfod ar Grist yn ddisymniwth

ryw dro arall mwy manteisiol i'w fwriad;

ac yr ydym yn ei gael yu dyfod drachefn,

yn y pryd mwyaf tebygol yn wir iddo gyr-

haedd ei ddyben, pe buasai ei elyn yu ddyn,

ac nid yn Dduw. Yn awr, os oedd yr ellyll

hyf hwn fel hyn yn gwylio ac yn dal sylw

ar Grist o bryd i bryd, onid yw yn gweddu

i ti edrych o'th amgylch, rhag iddo, ar ryw

dro neu gilydd, dy ddal, er dy ras, yn hep-

ian? A'r hyn y mae efe ar uu tro yn ei

golli trwy dy wyliadwriaeth, gall ei enuill

yn fuan trwy dy ddiofalwch. Yn wir, y
mae yn gobeithio y diífygi di o ran ym-

dreehu yn barhaus. Yn sicr, medd Satan—
wrth weled y Cristion ar ei^ draed, ac yn

wresog mewn dyledswydd—ni ddeil hyn yn

hir. Pan gaiff ef yn dyner êi gydwybod ac

yn ochelgar o achlysuron i bechu, dywed,

Nid yw hyn ond am dro ; cyn hir, uú a'i

caf yn llac ei fwa, a'i arfogaeth wedi ei

diosg
;
yna, mi a syrthiaf arno. Mae Satan

yn gwybod pa dreín yr wyt yn eí chadw yn

dy d a'th ystafell ; ac er na fedd efe agor-

iad i
T
th galon, etto gall sefyll yn jr ystafell

nesaf ati, a gwrandaw yn glustfain pa "beth

sydd yn cael ei sisiaj. yno. Y mae efe yn
hela y Cristion wrth sawyr ei draed ; ac os

unwaith y gwna efe ond arogli pa ffordd y
tuedda ei galon, y mae yn fedrus i ddilyu

yr helfa. Os bydd ond un drwä heb ei

folltio, un gorchwyl yn ddifin, un gras mewn
anhwyldelj—dyna ddigon o fantais.

3. Am ei fod yn orchwyl mor anhawud,
yn waith mor galed i ail gyrhaedd bywiog-
rwydd gras wedi unwaith ei golli, ac ail

g<»di dyledswydd ar ol ei rhoddi heibio:
" Diosgais fy mhais

;
pa fodd y gwisgaf hi ì

golchais fy nhraed
;
pa fodd y diwynaf

hwyntP medd y ddyweddi: Can. v. 3. Yr
oedd hi wedi rhoddi lle i dymmer ddiog,

wi di gorwedd ar ei gwely o syrtlmi ; ac mor
anhawdd oedd ci chodi. Y mae ei hanwyl-
yd wrth y drws, yn deisyf arni trwy yr holl

enwau earuaidd a allasai ddwyn i'w chof y
berthynas agos oedd rhyngddynt: "Myfi
sydd yn cysgu, a'm calon yn effro : llais fy
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anwylyd yw yn curo, gan ddywedyd, Fy
chwàer, fy anwylyd, fy ngholomen, fy ni-

halog, agor i mí"—ac etto uid ydyw hi yn

C0(li_"canya llanwyd fy mhen â gwlith, a'm

gwalit â defnynau y nos :" ac er hyn nid yw
hi yn syílyd. Beth ydyw y mater? Hi a

ddiosgasai ei phais, ac anhawdd yW gauddi

ei gwdsgo. Yr oedd wedi rhoddi lle i

syrthni ; ac yn awr, nis gyr hi pa fodd i'w

ysgwyd ymait.h. Da fuasai ganddi gael cyf-

eillach ei hanwylyd, pe buasai efe ei hun yn

agor y drws ;' yr oedd yntau yn deisyf hyny

ganddi hithau, ar iddí godi a'i ollwng ef i

mewn ; ac fel hyn y maent yu ymwahanu.

Po hwyaf y byddo en^id wedi esgeuluso

dyledswydd, mv^yaf yw y drafferth i'w chael

1 fyny drachefn, mewn rhau gan gywilydd

;

wedi iddo chwareu y llech, nis gyr pa fodd

i edrych yng ngwyneb Duw ; ac mewu rhan,

trwy anhawsder y gwaith, yr hwn a fydd yn
ddau cymmaint ag a deimla un arall a fyddo

yn rhodio yn yr ymarferiad o'i ras. Yma, y
mae y cwbl allan o drefn. Y mae yn gofyn

amser a phoen mwy iddo ef gyweirío ei

offeryn, nag i un arall chwareu y dôn. Y
mae efe yn myned at ddyledswydd fel at

orchwyl newydd ; fel ysgolhaig sydd er ys

talm heb edrych ar ei lyfr, a'i wers wedi ei

hanghofio ; tra y mae hi gan un arall, oedd

yn canlyn arni o hyd, megys ar benau ei

fysedd. Fe allai mai cystudd yr wyt wedi

dy alw i'w ddyoddef, a'th amynedd. heb fod

mewn ymarferiad, gan na feddyliaist oud

ychydig, neu ddim, am y fath amser, tra yr

oeddit yn chwareu mewn porfa lawn ; ac yn
awr, yr wyt yn gwingo ac yn taflu, "fel llo

heb èi gynnefino â'r iau;" Ier. xxxi. 18.

Oud y mae un arall yn llariaidd ac amyn-

eddgar dan yr un fath groes, am ei fod ef

weòi bod yn cynhyrfu ei amynedd, ac yn
cymhwyso yr iau at ei war. Chwi a wydd-

och pa fath derfysg a fydd mewn tref ar

ryw alarm swta yu nhrymder y nos— y
gelyn wrth y pyrth, a hwythau yn cysgu

ynddi ; O ! y fath gri a glywir yno ! Mae
un yu fyr o'i ddillad, y llall heb ei gleddyf,

a'r trydydd nis gyr pa beth i wneyd am
bylor ; ac fel hyu, mewn dychryn, hwy a

redant i fyny ac i lawr, yr hyn ni buasai pe

cawsai y gelyn hwynt ar eu gwyliadwriaeth

yn disgwyl mewn trefn am ei nesâd. Ehyw
ffrwst tebyg fydd mewn enaid a fyddo

heb gadw ei arfogaeth am dano ; bydd y
darn hwn a'r llall ar goll, pan y dylai efe

fod yn eu defnyddio.

4. Y mae yn angenrheidiol i ni gadw
gras mewn ymarferiad, mewn golygiad ar

ereill—ein cydfilwyr. Yr oedd hyn gan

Paul mewn golwg pan ydoedd yn ymarfer i

gadw cydwybod ddirwystr, fel na byddai yn
dramgwydd i ereill. Gall ofnusrwydd uii

beri i ereill redeg; gall anwybodaeth un
milwr na fedro drin ei arfau, fod er niwed

mawr i'w gydnlwyr o'i amgylch. Y mae
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rhai wedi saethu eu cyfeillion, 711 lle eu gel-

ynion. Y mae rhodiad annoeth un proííes-

wr yn peri ei bod yn waeth ar ereill. Ond
caniatawn nad wyt ti yn syrthio mor beil

ag i fod yn dramgwydd ; etto, nis gelli

fod mor gynnortawyol i'th gyd-frodyr ag y
dylit. Gorchymmynodd Duw i'r Reuben-
iaid a'r Gadiaid fyned yn aríog o flaen eu
brodyr, hyd oni orchfygid y wlad. Fel

hyn, Gristion, fe ddylit tithau hefyd fod yn
gymhorth i'th gyd-frodyr

; y rhai, ysgatfydd,

nad ydynt yn meddu'r un radd o heddwch
yn eu hysbryd â thydi, na'r un mesur o

ras a chysur. Y mae arnat ti helpio y cyf-

ryw weiniaid, a myned o'u blaen, fel pe
byddai, yn arfog er amddifíyn iddynt. Yn
awr, oni bydd dy ras mewn ymarferiad, yr
wyt ti, cyn belled a hyny, yn anwasanaeth-
gar i'th frawd gwan. Ysgatfydd dy fod yn
feistr, neu yn dad, a chenyt deulu tan dy
ofaL Y mae eú maeth hwynt yn cyfateb

i'th lwydd di. Os bydd dy galon di mewn
agwedcl sanctaidd, goreu oll fydd eu maeth
hwynt yn y dyledswyddau yr wyt ti yn eu
cyílawni ; os marwaidd fydd dy galon, ac ar
lawr, y maent yn golledwyr ar dy law.

Felly, megys ag y gwna mammaeth fwyta
chwaneg er mwyn y baban y mae yn rhoddi
sugn icldò, gwna dithau yr un modd, er

mwyn y rhai sy dan dy ofal. Bydd yn fwy
gofalus i ymarfer a maethu dy ras dy hun.

DOSB. 11.

Gwrth. O î medd rhyw un, y mae hwn
yn waith caled yn wir—ein harfogaeth am
danom o hyd, ein gras yn wastadol mewn
ymarferiad ! A ddarfu i Dduw erioed feddwl
i grefydd fod yn orchwyl mor drafferthus

ag y gwnai hyn hi ?

Át. Yr Wyt ti yn Uefaru fel un ynfyd-
ion y byd, ac yn dangos dy hun yn wir estron
i fywyd y Cristion, wrth lefaru fel hyn

—

fod ymarfer gras yn faich. Pa ham ? Nid
yw yn ddim baich i ymarfer yng ngweith-
rediadau natur—i fwyta, yfed, a rhodio

; y
mae y cwbl yn hyfryd i ni tra yn ein iawn
dymmer. Os bydd un o'r rhai hyn yn
amgen, y mae natur dan orthrymiad ; os
wedi ei sychu, yna anhawdd ydyw anadlu

;

üs yn glaf, yna y mae gwrthwynebiad i'r

bwyd a fwytawn. Felly, cymmerwch Grist-
ion yn ei iawn dymmer, ei hyfrydwch ydyw
bod ar waith yn ymarfer ei ras yn y naill

ddyledswydd neu y llall: " Llawenychais
pan ddywedent wrthyf, Awn i d yr Ar-
glwydd ;" Salm cxxii. 1. Yr òedd ei galon
yn llamu wrth y cynnygiad. Pan fyddo
unrhyw achlysur yn ei dynu oddi wrth
gymmundeb â Duw, er hoffed y byddo gan-
ddo, etto y mae yn anghroesawus ac an-
foddlawn iddo

;
yn debyg i chwi, sydd wedi

arfer bod yn eich siopau o'r boreu i'r nos, pa
mor ílin ydyw genych fod am rai dyddiau
oddi cartref, er ym mysg cyfeillion hawdd-

gar, am nad ydych lle mae eich gwaith a'c

galwad yn bod? Un wrth ei alwedigaeth
yw Cristion ar ei ddyledsydd ; mae megys
yn ei weithdy, lle y dylai rbd, ie, lle y mynai
fod ; ac am hyny, mae ym mhell o fod yn flin

arno. Nid yw crefydd yn ofidus i neb, fel i'r

rhai sydd yn anfynych yn ymarfer â hi. Y
mae ymarfer yn ysgafnhau pethau trymion.
Prin y teimlwn ni bwys ein dillad, am eu
boct'wedi eu haddasu i ni, ac yn cael eu
gwisgo beunydd genym ; ond byddai yr un
pwysau ar ein hysgwydd yn flinder i ni.

Felly, y mae y blinder sydd yn nyledswydd-
au crefydd, i rai anianol, yn cael ei ddwyn.
ymaith yn y saint, mewn rhan, trwy eti

cyfaddasiad at eu hegwyddorion hwy, ac
hefyd trwy eu hymarferiad beunyddiol yn-
ddynt. Y disgyblion, pan oeddynt newydd
ddyfod i mewn i ffyrdd Crist, ni fedrent
weddio llawer, nac ymprydio yn hir—cos-

trelau nevryddion oeddynt, a'r gwin hwnw
yn rhy gryf ; ond erbyn iddynt deithio am
rai blynyddoedd, yr oeddynt wedi eu cryf-

hau yn y ddau orehwyl. A ydwyt ti yn
cwyno fodffordd y nef yn arw? ymgynnefìna
yn fwy â hi

;
gwnaiff hyny hi yn esmwyth.

2. Pe byddai yr ymarferiad parhaus hwn
o ras yn fwy bìin i'r cnawd, yr hwn yw yr
unig achwyi\ydd, byddai i'r fantais felus a
ddaw o hyn i'r Cristion, wobrwyo yn hel-

aeth ei holl lafur a'i boen ef.

(laf.) Ymarferiad o'th ras a gynnydda dy
ras: "Llaw y diwyd a gyfoethoga." Mae
dyn gofalus yn cyfrif fod elw cyrhaeddadwy
yn colli, nid yn unig pan ladrataer ei arian
alìan o'i gist, ond pan fyddo yn gorwedd yno
heb ei ddefnyddio. Pe buaswn i, medd y
masnachwr, yn prynu y cyfryw eiddo â'r

arian sydd yn fy mhwrs, buasai wedi áwyn
i mi hyn a hyn o elw; yr. liwn sydd yn awr
wedi ei golli. Felly y gall y Cristion ddy-
wedyd, Pe buaswn i yn dilyn adnabod yr
Arglwydd, gallasai fy ngwybodaeth lwyd
a thywyll fod wedi cryfhau i ddydd goleu.

"Deallais fwy na'm holl athrawon," medd
Dafydd. Pa fodd y cafodd efe hyn? Efe
a ddywed yn y geiriau nesaf ;

" o herwydd
dy dystiolaethau yw fy myfyrdod;" Salm
cxix. 99. Yr oedd yn fwy yn yr ymarferiad
o ddyledswydd a gras. Nid y rhai goreu eu
penau yw yr ysgolheigion mwyaf bob amser,
am nad yw eu myfyrdod yn cyfateb i'w

clealltwriaeth ; ac nid y gr â'r ystor fwyaf
wrth osod i fyny, sydd bob amser yn prifio

y gr cyfoethocaf. Bydd i ras bychan, a
iawn-faether trwy ymarferiadau beunyddiol,

fyned ar gynnydd
;
pan y bydd un mwy, a

esgeuluser, yn adfeilio.

(2il.) Megys y mae ymarferiad yn cyn-

nyddu, felly y mae yn profì bod gras. A
fynai dyn wybod a yw efe yn glolff, ai nid

yw ? Cyfoded : ac fe gaiff foddlondeb mwy
wrth roddi un tro niewn ystafell na thrwy
hir ddadl ac yntau yn ei eistedd. A fyni
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dî wybod a wyt ti yn oara Duw I Bydd yn

fynycn vn ymegnlo at weithredoedd eariad.

Po mwyaf y chwvther y fân, cyntaf yn y
byd y byddrw weled ; ac felly am bob ças
arall. eithiau, y mae yr enaid yn ammhen
a oes ganddo ddnn amynedd, dim flrydd, nea

Ídelo Duw a'i oaod mewn cyflwr ey^tuddiol,

e y mae yn rbaid iddo naill ai arfer y

gras hwn ai darfod am dano, ac yna fe ddaw

yn amlwg. Yn debyg i on yn meddwl nas

oaU efe nofio; etto, wedi ei fwrw i'r afon,

ac yna rboddi ei boU rym ar waith, y mae

gydag ymdrecb yn nofio i'r lan, ac fellyyn

eael gweledpa betha aU efe wn< nthur. Mor
fynych y clywscm Gristionogion vn dywed-

yd, Mi feddyliaifl na allaswn bytí ddioddef

y cyfryw boen
;
ymddiried i Dduw yn y

t'atli gyfwng; ond yn awr y mae Duw wedi

b beth a all efe ei wneyd i mi—beth a

wnaeth efe ynof. Wele, ti a allesit wybod

hyn yn gynt, pe bnasit wedi niynych gy-

nhyrfu ac ymarfer dy ras.

(8ydd.) Mae ymarferiad grasyn pwahodd

Duw i ymgyfrann i'r cyfryw enaid. Mae
Duw yn gosod y Cristion ar waith, ac yna

yn ei gyfarfod ynddo. " Cyfod dithau, a

gweithia, a'r Arglwydd a fydd gyda thi
;"

1 Cron. xxii. 16. Y mae yn gosod yr enaid

i ddarllen, megya yr efnych, yna yn rhoddi

gWeddîo i lynu wrth ei gerbyd ef ; ac ynay
mae yn dyfod, v genad o'r nef, " Daniel, r
anwyl;" Dan. x. 11. Y ddyweddi, wedi

colli'ei hanwylyd tra yn ei gwely, y mae yn

ei gael wrth ddyfod o'rbregeth: "Nid aeth-

um i neppeU oadi wrthynt, hyd oni chefais

yr hwn oedd holF gan fy enaid ;" Can. iii. 4.

DOSB. III.

Defn. 1. Y mae hyn yn syrthio yn drwm
ar bénan y rhaî sy mor bell oddi wrth ym-
arfer gras, a'u bod yn rhodio yn yr ymarfer-

iad o'u chwantau.
* Mae calonau y rhai hjTi

yn debyg i weithdy gwydr, lle nad yw y tân

un amaer yn diffodd, canadan y ffenestri un
amser yn gauad

; y maent ; r waith o hyd,

yn morthwylio rhyw ddyfais ddrw^g neu gil-

ydd ar eingion eu calonau. Y mae rhai a

roddanl m 3 Bg i'w chwantau
;
yr hyn a fyno

eu calonau gi*esynus a wnant ; hwy a loch-

ant eu chwantan, fel rhai eu j)lant—dim ni

nacânt iddynt; fcl y niae ar gof am Dafydd
tuag at Adonlah, niwnant nwy gpnmaint
a dywe<lyd Wlth eu heneidiau, Paham y
gwnci fel livn | paham yr wyt mor falch,

mor gybyddlyd, nior halogedig! Y maent
yn treulio eu dyddiau dan arlwyo i'r gwest-
wyrhyn; megya mewn rhai talarndai pan
á 1111 gweetywr allan, daw nn araU i mewn;
nid yw y t bytli yn "<-ri

;
f'lly, pan weitier

ar un cliwant, y inae un ai-;dl yn galw ain

weinyddiad. Me.j-ys y mae rhai yn ymarfer
gras yn fwy nag erefll, fclly y mae maanach-
wyr mwy mewn pechod yn gOBOd inwy o

waith ar gerdded nag enill, ac yu dwyn i

mewn fwy ddigofaint mewn diwrnod nag

ereül mewn mis. Mewn cymhariaeth â'r

iliai hvn, de.lwydd yw y bobl sydd wedi eu

cadwyno gan attalfa oddi wrth Dduw, ar y
dyn oddi allan, neu oddi fewn ; fel na allant

yro ym mlaen mor wyllt a'r rhai hyn. Y
maent, trwy iechyd corph, gallu ac uchder

Befyllfa, cyfoeth a thrysor yn eu coftaa,

nnv Irondod ac annheimìadrwydd yn eu cyd-

wyliodau, yn cael eu hyrddio ym mlaen i

lenwi i fyny fesur eu lianwiredd. Yr ydym
vn darllen am yr Assyiiad, iddo helaethu ei .

feddwl fel uffern, gan ledu ei ddymun-

iadau, fel y gwna dynion â'u codau llawn o

arian, i ddal chwaneg; Ilah. ii. 5. Felly

y godinebwr, fel' pe na byddai ei gorph. yn
fywiog ddigon, i gyfiawni galwad ei chwant,

efe a'i cynhyrfa trwy anfon allan ei gip-

dremiadau anllad ; a daw y rhai hyn adref

yn lhv}i:hog o odineb : efe a chwyth y tân

hwn âg odlau anniwair, ac â llanw y bol,

tanwydd addas i gegin y cythraul. A'r dyn
maleisus, rhag iddo golledu ei chwant o ddim
amser, efe a rw^yga ei gymmydog yn ddarn-

au wrth orwedd ar ei wely ; ni fedr efe gysgu

heb fod rhyw aberth g^vaedlyd o'r fath yn
cael ei offrymu i'w chwant ysglyfaethus.

! fel y gall hyn gywilyddio y saint ! Pa
mor fynych y mae eich sel chwi mor wresog

fel nà fedrwch gysgu, nes i'ch calonau fod

yn y nef tra yr ydych yn eich gwelyau, ac

yno yn ymdawelu trwy olwg ai* eich anwyl

Iachawrdwr, a rhyw arwyddion o'i gariad ef ?

Defn. 2. Y mae yn gerydd i'r rhai sydd

yn gwawdio ac yn gwatwar y saint, tra y
maent yn ymarfer eu grasau. Nid oes neb

yn cael ei wawdio, fel y sant, yn ei alwed-

igaeth. Gall dynion weithio yn eu siopau,

a phawb ddilyn eu gorchwylion mor ddyfal

ag y mynont, ac ni ryfeddir dim wrth hyn
gan y rhai sydd yn myned heibio yn yr heol-

ydd ; ond os gwelir y Cristion ar waith dros

Dduw, yn yr ymarferiad o ryw ddyledswydd

neu ras, efe a gaiff ei hwtio, ei ddirmygu, îe

ei gasau. Ychydig yn wir sy mor ddiried,

na wnant ryw rith o hoffì crefydd o ran barn;

hwy fedrant ganmawl pregeth ar sancteidd-

rwydd, hoffi ymddyddan am Dduw neu Grist

yn y pulpud; ond pan osoder y rhai hyn
mewn gweithred o flaen eu llygaid, fel y
maent yn gwreichioni yn ymarweddiad y
Cristion, y maent yn dra dirmygus ac adgas

ganddynt. Y mae y sancteiddrwydd yma,

mewn bywyd a rhodiad, yn brathu: er iddynt

ganmawl dawn y pregethwr, a'i ddarluniad

hono yn y bregeth, etto yn awr hwy a red-

ant rhagddo, ac a boerant arno. Y mae yr

ymarfenad hwn o ras yn dramgwydd i galon

anra ol, ac yn cynhyrfu yr elyniaeth sydd

o'i mewn:—megys Michal; ni fedrai hi lai

n.i dirmygu Dafydd, wrth ei weled ef yn
dawnsio o flaen yr arch. Y dyn oedd yn
moli y pregethwr am ei ymddyddan dawnus

yng nghylch sel, efe a ddifenwa Gristion am
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ddangos gweithred o sel yn ei le a'i fywycU
mae gras yn awr yn dyfod yn rhy agos ato.

Y mae yn rhaid i ddyn anrasol sefyll ryw
bellder oddi wrth sancteiddrwydd, rhag i'w

belydr effeithio yn rhy ddwys ar ei gydwyb-
od ; ac felly, bydd ganddo ryw fath o hoff-

der ato. Felly y Phariseaid, am y prophwydi
gynt, gwr sanctaidd oeddynt yn eu cyfrif

;

a hwy a fedrent wastraffu eu harian ar eu
beddau hwynt, ac er anrhydedd iddynt; ond
am Grist, yr hwn oedd yn fwy na hwynt oll,

ei ddirmygu a'i gasau a gafodd ef. Beth yw
y dirgelwch o hyn"? Y rheswm oedd, am
fod y prophwydi hyn wedi gadael y byd, a
Christ ynddo.

Y saint yn fyw, a gas w'radwyddir;
Yn feirw, hwythau a ganmohr.

Defn. 3. Prawf wrth hyn, a oes genyt ras,

ai nid oes. A wyt ti yn rhodio mewn ym-
arferiad o'th ras ? Y neb y mae dillad gan-
ddo, yn sicr efe a'u gwisga, ac ni rodia yn
noeth. Mae dynion yn siarad am eu ffydd,

eu hedifeirwch, a'u cariad at Dduw. Dyma
rasau gwerthfawr ! ond pa ham na adawant
hwy i ni weled y rhai hyn yn rhodio ar led

yn eu hymarweddiad beunyddiol hwynt?
Yn sicr, pe byddai y fath lettywyr yn dy
enaid, hwy a edrychent allan weithiau trwy
y ffenestr, ac a welid ar led yn y ddyled-
swydd yma, a'r weithred sanctaidd acw. Y
mae gras o natur cynhyrfiol, ac nid y fath
beth marw, fel delw, ag a ellwch ei gloi mewn
cist, ac heb fod neb yn gwybod pa dduw yr
ydych yn ei addoli. Na: fe ddengys gras ei

hun ; fe rodia gyda thi, i bob lle a chym-
deithas; febryn gyda thi, ac a werth drosot;

myn fod â llaw ganddo yn dy holl antur-
iaethau. Bydd i ras dy gysuro pan fyddech
ddiffuant a ffyddlawn dros Dduw ; ac efe a
achwyn ac a'th gerydda pan fyddech yn
amgen. Ond os ai di i gau ei safn, caiff y
nef glywed ei lais ; efe a ocheneidia, a alara,

ac a ymdrecha, yn debyg i ddyn byw, pan
geisier ei dagu. Y mae mor hawdd i mi
gredu fod y dyn hwnw yn fyw, a fyddo yn
gorwedd yn llonydd tra y mae yn cael ei

hoelio i fyny yn ei arch, a bod genyt ti ras,

ac heb ei arferyd un amser mewn unrhyw
weithred o fywyd ysbrydol. Pa beth, ddyn

!

A oes genyt ti ras,ac yn cael dy ddwyn mor
lonydd, a digyffro, fel yr ynfyd i'r cyffion,
gan dy chwant ? Pa ham yr wyt yn hongian
yna, yn hoeliedig wrth dy chwant? Os oes
gras ynot, disgyn i lawr, a ni a'i credwn.
Ond os wyt ti y fath gaethwas llonydd ag i

eistedd yn foddlon dan awdurdod dy chwant,
yr wyt yn tyllo dy hun. A oes genyt ti

ras, ac heb ddangos dim o hono yn y sefyllfa
y'th osodwyd ynddi? Fe allai dy fod yn
gyfoethog, a wyt ti yn dangos dy ostyngeidd-
rwydd tuag at y rhai sydd îs dy law? A
wyt ti yn dangos meddylfryd nefol, gan an-
adlu ar ol y nef yn fwy nag ar ol y ddaear?

Ysgatfydd fod dy galon yn chwyddo gan dy
gyfoeth ! a'th fod yn edrych ar y tlodion fel

creaduriaid o rywogaeth îs na thi, a'u bod
yn anwiw genyt; aeam y nef, nad wyt yu
meddwl am dani. Yn debyg i'r tywysog
diras hwnw, a ddywedodd, y collai efe ei

ran ym mharadwys, yn hytrach nag ym
Mharis. A wyt ti yn dlawd ? Pa ham na
chai gras ei ymarfer yn y cyflwr hwnw ? A
wyt ti yn foddlawn, yn ddiwyd? Ysgat-
fydd, yn lle boddloni, dy fod yn anfoddogi

;

a'th fod, wrth weled ysnoden wych ar ddill-

ad dy frawd cyfoethog, yn grwgnach, yn lle

cydweithio â rhagluniaeth, trwy ddiwyd-
rwydd, at gyflawni dy angenion. Yr wyt
yn barod i dori dros y clawdd i borfa, fraâ

dy gymmydog, i foddio dy chwant fel hyn
drwy bechod, yn hytrach na disgwyl am
fendith Duw ar dy ddiwydrwydd gonest.

Os felly, na ddigia os bydd i ni dy alw wrth
dy iawn enw ; neu o leiaf

,
galw i gwestiwn

a allwn ni dy enwi yn Gristion, tra y mae
dy ymddygiad mor groes i'r enw cyssegredig
hwnw, sydd yn rhy sanctaidd i'w ysgrifenu
ar bost pwdr.

Defn.l. Cymmerwch eich annog, O! chwi
saint Duw, i rodio yn yr ymarferiad o ras.

Y mae yn ddyledswydd y gweinidog, âg
anadl annogaeth barhaol, a cherydd, os bydd
raid, i gadw y tân nefol hwn yn loyw ar
allor y saint. Gwelodd Pedr yn angenrheid-
iol bod ganddo y fegin o hyd yn ei law

:

"O herwydd pa ham, nid esgeulusaf eich
coffau bob amser am y pethau hyn, er eich
bod yn eu gwybod,. ac wedi eich sicrhau
yn y gwirionedd presennol;" 2 Pedr i. 12.

Nid oedd i hyny ei dynu ef oddi wrth y gor-
chwyl, tra byddai yn y tabernacl hwn ; ond
efe a ddywed, y byddai iddo, eu cyff'roi, trwy
ddwyn ar gof iddynt: adn. 13. Y mae rhyw
haint gysglyd yr ydym yn ddarostyngedig
iddo yn y bywyd hwn. Er fod Crist wedi
deffro ei ddisgyblion ddwywaith, yn cysgu

y mae yn eu cael y drydedd waith: Mat.
xxvi. 45. Naill ai defnyddia di dy ras, neu
fe ddefnyddia Satan dy lygredd. Fel y mae
un celwrn yn myned i lawr, y mae y llall yn
dyfod i fyny. Y mae corph o bechod oddi
fewn, a hwnw yn debyg i blaid wrthnysig,
yn gwylio am gyfle i gael y llaw uchaf : a
haws yw eu cadw i lawr, na'u tynu i lawr.

Mae dy amser yn fyr, á'th ffordd yn faith

;

gwell yw i ti dynu ym mlaen, os nad wyt yn
meddwl i'r nos dy oddiweddyd, cyn i ti gyr-
haedd o fewn golwg i d dy Dad. Mor
anghysurus yw i ymdeithydd yn ffordd y
nef, yn anad neb, fyned dan ymbalfalu yn y
tywyllwch, gall llawer â chalonau dolurus
ei adrodd wrthyt. A pha beth sy genyt ti

yma i edrych ato yn debyg i hyn ? Ai gof-

alon a mwyniant bydol ? Ai doethineb yw
rhoddi cymmaint allan, yn gost ar y tyddyn
yr wyt yn ei adael, ac anghofio y peth yr
wyt yn ei ddwyn gyda thi ? Cyn addfedu
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o ffnwth y peth yr wyt yn awr yn ei btoo,

ti elli fod dy hun vn braenu yu y bedd. Y

mae yramser ya mr, medd yrapostolj l (<>/•.

V mae y byd yn agofl i w borthladd;

ac am hyny y mae Dnw wedi cwtogi hwyl-

ÌAnbywyd dy«. Ennyd fechan etto,

byddmymryu oddewia pa onai yn * i

ai hebwragedd, yn meddu cyfoeth, i

ddo v byddwn; ond Ee fydd gwahamaeth

dirfcwr rhwng y rhai fyddant yn

bu a'r rhai ryddant hebddo; le, rh*

rhai oedd yn gyru ym mlaen fasnach ^ilyiu,

yn yr ymarferiad o hono, a*r rhai oedd yn

íwy esgeulus. ( laiff y naiU fyn< diadhelaeth

ioÌoi .,'. 2 /' W i. Il),traybydd yllaU

mewn colled am ran fawr o'i Iwyth, a gaiü

ei fwrw dros y bwrdd, fel eiddo heb ddim

bri arno yn y wlad nefol hono. Ie, a thra

pa
Fel

- byddech yma, bydd ereill ar eu henmll

tnvv dy rasan bywiog di. Bydd dy sinol-

deb a'th fywiogrwydd yn dy vrfa nefolaidd

yahelpiereill a ryddant yn teithiogyda thi.

Bwrth vn wir fydd hwnw na thyno yn ei

flaen, pan welo gymmaint o awch droa Ddnw
ynot ti Bydd yn blaenn y fintai Ië, bydd

i'th ras di roddi attaliad ar bechodaü rhai

ereill; rhai nad ydyntnn amsermewn braw,

ond pan ddelo graa allan, i eistedd niegys

rheolwr vn y porth, ac i'w weled gan y rhai

f v. Idant Yii mvned heibio. Ni yr y tyngwr

fod v fath fawrhydi gerllaw, pan fyddo y
Cristion vn ofni agor ei enau ; ac felly fe ä

ym mlaen heb ofni dychryn: ond pe buasai

vno ond gras a'i ddagr o sel yu barod, a

ehalondidTw dynnallan mewn cerydddoeth,

bnasai raid i bechod adael y Ue, adîangc i'\v

dwlì. gcian (medd lob) a'm gwelent.

ac a ýmguddient; a hennriaid a gyfodent, ac

a safent i fvnv. Tywysogion a attalient eu

hymadrodcuon, ac a osodent en llaw ar eu

gen: !,-figion a dawent a son, a'u

tafod a lynai wrth daflod en genau;" pen.

xxix. 8, 9, 10. Ac onid y I w ;. r Arglwydd

yn haeddn v gwasan&eth goren aelli di ei

neyd iddoyn dy genedlaeth I A roddodd

cfe íti ras i'w gad vn ystor farw, a neb i

fod yn éU erd I
i Neu, a elli di ddyw( d-

yd oi fod ef vn fw vn ei garin I a'i drugaredd

atatí Ainidydyntphydar^ ryles?

A yw Uygad ei raglunia eth ef un amser yn

ganadì Nac ydyw: ni hnna dy Geidwad.

Neu, a yw eí olwg nn munydyn oddi arnat

ti? Nacyw: " Uyçad yr Aiglwydd

ar y cv:ì:i\vi:;
M ymae wedi ei sefydlu anno

am byth ; ac y mae jm ymhoffi yn y gwrth-

ddrych gyda hyfrydwch diderfyn. |,;l bryd

y canodd efe ei glnst nen eî la*

gwrandawdy gwynion, ueu gyflawni dyddi-

ffgionl Na wnaeth, erioedl Onid ydyw

dy gyflwr vn cael II" Uawn ym meddyhau

Duw' .-.<• onid meddyliau heddwch, ac nid

niwed. v mae efe jm eu eynnwys tuag

Ychydig o ddefhynan o'r olew hwn b geidw

dy ulwynion i droi.

EPHESIAID vi. 11.

Fel y galloch scf>U yn crbyn <-yullu-;,nion

diafòl.

Yn y geiriau hvn, ni a gawn y iheswm

ham y dylai f milwr üristíonogol fod

flawn ariog—" Fel y gaUoch aefyll

vii arbyncynllwynion diafoL" V mae grym

.11 hòu yn sefyll yn y ddau fater oan-

.1, os yn anarfog. Nid un

l, i»w ddiystyru,yw y gelyn; neb Uai

lj w hwn a ddarlunir fel peinanr

nydd cyfrwys, wrth ei gynüwynion a'i ddi-

cheUion, .

2il. Y sicrwydd o sefyll yn erbyn ci hod

ystrywiau a'i gynllwynion, os byddwn weoi

ein harfogi fel hyn:—" Fel y galloch sefylL

Megys nad oes dim sefyll heb ariosaèth,

felly'uid oes achos ofni y syrthiwn i law y

gelyn os byddwn yn arfog.
3

I ddechreu gyda'r cyntaf, gélyn y saint,

diafol, yn cael ei nodi wrth ei gynílwynion:

y Groeg vw, methodeias: gair yw hwn sydd

yn arwyddo tref?i, neu fedr trefnus, a fyddo

gan onwrto drinei bwngc; *A ydywedwn,

mae yn ei drin yn drefnus, jen yn rheol-

aidd. Ac felly, trwy drosglwyddiad, y mao

yn cael eí arfer am ' gyfrwysdrefn Batan, yn

o-osod eí gynllwynion a'i ystrywiau ar waith,

yn ei ddarpariaeth i ryfel yn erbyn y Crist-

ion. Yn wir y mae gan y milwr medms ei

drefn, gystal a'r ysgolhaig ; mae trefn berth-

ynol i reoliad a gosodiad byddin, cystal ag

i ffurfiad dadl neu araeth. Y syiw sydd

o'nblaen, yw hyn :—

Athr. Oeln tra chyfrwys ydyw y diafoi

Oddi wrth ei ystry%v a'i gyfrwsedd y mae

perygl mwyaf y Cristion. Fe'i gelwb "yr

hen sarph " (Dad. xii. 9, axx. 2), " y sivph,"

cyfrwyB tu hwnt i greaduriaid ereül ;
" hen

Barph," tu hwnt i «eirph ereill. Bu Satau

yn rhy gyfrwys i ddyn yn ei berffeithrwydd;

pa faint mwy yn awr, yn ei gyflwr anafus.

ac heb ej iachau o'r archoll cyntaf a gafodd

vn ei ddeall, fcrwy gwymp Adda! Acfel y
mae dyn wedi colli, feUy y mae Satan wedî

ennill mwyfwy o brofiad. Efe a gòlloìid ei

ddoethineb yn wir, cyn gÿnted ag yr aeth

vn ddiafol ; ond o hyny hyd heddyw y mae

wedi chwaneffu ei gyfrwysdra. Erna fedd

efe ddigon o ddoethineb ìwneyd Ues iddo ei

hun ; etto y mae ganddo gyfrwysdra ddigon

i ddrvgu ereill. Y mae I >uw yn clangos i ni

vni mha le y mae ei nerth, pan y mae yu

addaw yr ysiga efe ben y sarph ;
wedi ysigo

i -i ben, fe fydd marw yn fuan. Yn awr.

wrth drin y pwngc hwn o ^frwysdra Satan»

ni a gawn vi yBtyried yn ei ddau brif fwriad

a dangos ei gvnìlwynion a'i ddicheUion yn j

rhai hyny. Ei nrif fwriad cyntaf yw dem
i bechod. Fr ail ydyw cyhuddo, poeni, i

thraUodi y Cristion am ìn ohod. Vn gyntaf

Ystyiiwn y diafol fel temtiwr i bechod; a<
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yn hyn efe a ddengys ei ystryw cyfrwys
inewri tri pheth.

laf. Wrth ddewis yr amser mwyaf man-
teisiol i demtio.

2il. Wrth drin ei demtasiynau, gan eu

gosod yn y fath drefn a dull ag sydd yn
dangos ei ystryw.

3ydd. Yn ei ddewisiad o offerynau addas

at ei gais, i ddwyn ei fwriad ym nilaen.

PENNOD I.

Am gyfrwysdra Satan i ddewis yr amserau mwyaf
manteìsiol i demtio.

Yn gyntaf, efe a ddengys ei gyfrwysdra
wrth ddewis yr amserau mwyaf addas a
manteisiol i demtio. "Y mae amser i bob
peth, ac amser i bob amcan dan y nefoedd,"

medd Solomon {Preg. iii. 1) ; hyny ydyw,
bwlch o amser

;
yr hwn, ond ei gymmeryd,

a rydd rwyddineb a gorpheniad cyflym i

orchwyl. Am hyny, y mae yr un gr doeth
yn rhoddi y rheswm hwn, am fod dyn yn
aflwyddo mor fynych, ac yn cael ei siomi yn
ei fwriadau, " Canys ni yr dyn chwaith ei

amser : fel y pysgod a ddelir â'r rhwyd niw-
eidiol, ac fel yr adar a ddelir yn y delm;
felly y delir plant dynion yn amser drwg,
pan syrthio arnynt yn ddisymmwth ;" Preg.

ix. 12. Y mae yn dyfod wedi i'r aderyn
hedeg. Dichon cant o filwyr, ar ryw dro,

roddi tro i frwydr, ac achub byddin; yr

hyn ni wna miloedd dro arall. Gyr Satan
pa bryd i wneyd ei ddynesiad

;
pan y bydd

fwyaf tebygol (os un amser) i gael derbyn-
iad. Fel y mae gan Grist dafod y dysgedig

i lefaru gair mewn pryd o gynghor a chys-

«r i enaid diffygiol ac ammheuol, felly y
dengys Satan ei gelfyddyd ddu, a'i fedr

uffernol, wrth lefaru geiriau o hud a themt-
iad, yn ei bryd neu ei amser ef ; ac y mae
gair yn ei amser yn air ar ei olwynion.
Mi a geisiaf ddangos ei gyfrwysdra yn yr
amserau arbenig a ddewisir ganddo i demtio
ynddynt.

laf. Yr amser cyntaf a gymmer efe i

demtio ydyw, pan fyddo dyn newydd ei

ddychwelyd. Cyn gynted ag y genir y
plentyn hwn o ras—y creadur newydd—

y

mae y ddraig hon yn tywallt ffrwd o demt-
asiynau ar ei ol. Ni ddysgodd efe i'r Aipht-
iaid ond rhan o'i grefft ei hun, pan ddysgodd
hwynt yn y bedydd gwaedlyd a chreulawn
hwnw a arferasant ar fabanod Israel, trwy
eu taflu i'r afon mor fuan ag y genid hwynt.
Y mae cri cyntaf y creadur newydd yn peri

alarm i holl lengau uffern ; ac y maent yn
cyffroi wrth hyn gymmaint a Herod a Ieru-

salem pan aned Crist
; y maent hwy hefyd

yn eistedd mewn cynghor am ddwyn einioes

y brenin hwn sy newydd ei eni. Cyfarf

u

yr apostolion â mwy o wrthwynebiad ac

erlidigaeth dynol yn eu dyddiau olaf, ar ol

eu cynnysgaethu â chyfran helaeth o'r Ys-
bryd ; ond â themtasiynau gan Satan yn eu
dyddiau cyntaf, pan yn ddychwelwyr ku-
ainc, fel y gallech sylwi yn yr amryw ad-

roddiadau am danynt. Yr oedd Satan yu
gwybod mai gwanaidd oedd gras ynddynt,
ac nad oeddynt etto wedí derbyn y cyn-

northwy a addawsid ar ddyfodiad yr Ysbryd.
A pha bryd y bydd gelyn yn debycach o

ennill y dref, nag yn y fath gyíiwr isel?

Am hyny, efe a roddodd gais arnynt oll.

Yn wir, y mae y manteision mor aml fel y
gallwn ryfeddu pa fodd y mae dychwelwr
ieuanc yn dianc yn fyw; gwybodaeth yn
wan, ac yntau mor hawdd ei arwain i gyf-

eiliornad, yn enwedig mewn amserau o ym-
raniad, pan ddelir allan amryw ffyrdd—un
yn dywedyd, dyma Grist ; arall, dacw Grist;

a'r Cristion yn barod i dybied fod meddwí
gonest gan bawb a ddelo â geiriau da : fel y
mae "plentyn a gollodd y ffordd i d ei dad,

yn dueddol i ganlyn rhyw un a gynnygio ei

arwain. Am brofiad, ni yr efe ond ychyd-

ig; ac os bu i Adda, oedd â'i wybodaeth.

mor berffaith, gael er hyny ei dwyllo mor
fuan gan y cais a roddwyd arno, cyn iddo

gynhesu yn iawn yn ei feddiannau newydd-
ion, pa faint mwy o fantais sy gan Satan

ar ddychwelwr ieuanc ? Yn hwn y mae ef

e

yn cael pob gras mewn mawr anhwyl at

wrthsefyrl, gan mor wan ydyw, a chan mor
gryf y llygredd gwrthwyneb sydd yn gy-
ffredin yn y cyfryw heb ei fawr farweiddio.

Y mae hyn yn peri fod gras yn gweithredu

gyda mwy o anhawsder a chymmysgedd;
megys mewn tân newydd ei gynneu, lle y
mae y mwg yn fwy na'r ffìani ; neu yn debyg
i ddiod newydd ei barilo, yr hon a red yn
dew a llwyd. Felly, er fod mwy o rym serch-

iadau i'w weled yn y cyfryw, hyd onid yw
yn gweithio drosodd i fwy o helaethiad dy-

ledswydd nag mewn ereill ; etto, y mae yno
fwy o waddod y nwydau anianol. Hyn a

yr Satan ; ac am hyny, y mae yn brysur i

gynhyrfu yr hyn y mae yn ei weled eisoes

yn gymmysglyd.
2il. Pan fyddo y Cristion â rhyw flinder

rr*awr yn ei gylchynu, y mae hyn fel rhyw
ffordd dywyll, neu le anial, yn addas gan y
lleidr hwn i alw ynddo am ei bwrs. Y cad-

ben medrus a wna gais yn gyntaf am wneyd
adwy yn y mur j

yna, efe a wna ruthrgyrch

ar y ddinas. Cafodd Satan, yn gyntaf, gan-

iatâd gan Dduw i wanhau Iob yn ei gyfoeth,

ei blant, ei iechyd, a'i gysuron ereill ; ac ar

hyn, y mae yn ei demtio i anoddefgarwch,

ac aml ddrygau ereill. Y mae yn gadael i

Grist ymprydio cyn taraw ato; ac yna, y mae
yn syi-thio at ei waith ;—megys y bydd
gelyn yn aros hyd oni wesgir castell gan
eisieu o'i fewn

;
yna, efe a enfyn gynnyg am

gydymddiddan, gan wybod mai y pryd teb-

ycaf iddo gael derbyniad ydyw y cyfryw



44 FEL 7 GA.LL0CII SEFTLL

gyfyngder. Y mae profedigaeth yn dyfod

yn gref pan fyddo y ffordd i ymwared yn

debyg o fod trwy y pechod y mae Satan yn

denu iddô. Pan fyddo un yn dlawd, a Sa-

tan yn sisial, Pa beth ! a newyni di yn hy-

trach na chamu dros y clawdd, a dwyu
ychydig at dy gynnaliaeth ? y mae hyn yn

ddigon i roddi cig a gwaed ;ir sefyll.

3ydd. Pan fyddo y Cristion yng nghylch

rhyw orchwyl nodedig dros ogouiaut Duw,

yna bydd Satan fel "sarph ar y ífordd, a

neidr ar y llwybr; yu brathu sodlau y

march, fel y syrthio ei farchog yn ol ;" Oen.

xlix. 17. Fel hyn y safodd efe ar ddeheu-

law Iosuah, "Ac efe a ddangosodd i ini

Iosuah yr archotfeiriad yn sefyll ger bron

angel yr Arglwydd, a Satan yn sefyll ar ei

ddeheulaw ef i'w wrthwynebu ef ;" Zec.

iii. 1. Y llaw ddeheu yw y llaw weithio,

ac y mae ei safiad yuo yn arwyddo ei ym-

gais am rwystro Iosuah yn ei orchwyl. Yu
wir, ni bu y diafol erioed yn garwr gwaith

teml ; ac am hyny, y mae y gwaith hwnw
cyhyd yn myned i ben. Y fath esgus daclus

y mae efe yu ei ddysgu i'r Iuddewon;—"Ni
ddaeth yr amser." Yr oedd amser Duw wedi

dyfod ; ond nid amser y diafol : ac am hyny,

y mae efe yu dysgu iddynt y ddyfais wael

hon, gan yrdroi ystyr rhagluniaeth, fel pe

ni ddaethai yr amser, am eu bod hwy mor

dlodion. Ond y mae Duw yn dywedyd yn

groyw wrthynt eu bod 'hwy mor dlodion

am nad aethant yng nghynt at y gorchwyl

:

"Edrychas^eh am lawer, ac wele yr oedd yn

ychydig ; a phan y dygasoch adref , chwyth-

ais arno. Am ba beth ì medd Arglwydd y
lluoedd. Am fy nh i, yr hwn sydd yn

anghyfannedd, a chwithau yn rhedeg bawb

i'w d ei hun;" Hag. i. 9. Yr oedd gan

Paul a Baruabas fwriad duwiol yn eu medd-

yliau i ymweled â'u brodyr ym mhob dinas,

a chadarnhau eu ffydd hwynt. Gwyddai
Satan y.fath ddyraod y gallai hyn roddi i'w

deyrnas ef, y gallai eu hymweliad hwynt
beri rhwystr iddo ef yn ei gylchdaith ; ac

y mae yn cynhyrfu ymrafael annedwydd
rhwng y ddau r duwiol hyn: "A bu cym-

maint cynhwrf rhyngddynt, fel yr ymadaw-

saut oddi wrth eu gilydd ; ac y cymmerth

Barnabas Marc gydag ef, ac y mordwyodd i

! Cypms;" Act. xv. 39. Yr oedd dau am-

gylehiad nodedig ym mywyd Crist ; sèf, ei

fynediad i'w weinidogaeth gyhoedd, ar ei

fedydd; a'i orpheniad o houi, ar ei ddi-

oddefaint : ac ar y ddau dro, ni a gawn y
diafol yn rhuthro amo yn greulawn. Po
mwyaf cyhoeddus a fyddo dy le di, Griat-

ion, a pho mwyaf arddercho" dy wasanaeth

i Dduw, mwyàf y mae i ti ddisgwyl y bydd

gan y diafol ryw fwriad eubydus neu gilydd

fth erbyn. Àm hyny, os oes ar bob niilwr

cyffredin eisieu arfogaeth yn erbyn temtas-

iynau Satan, y mae yr eisieu yn fwy ar y
swyddogion sydd yn sefyll ym mlaeu y gad.

4ydd. Pan y byddo ganddo bresennoldob

rhvw wrthddrych i awchu ei demtasiwn.

Fel liyn y daliodd efe Efa, pau oedd hi yn

agos i'r pren, a'r pren yn ei llygaid tra yr

oedd efe yn gosod y cynnyg o'i blaen. Yr
oedd felly yn ymosod ar ddau borth ar un-

waith, fel y byddai fwy anhawdd iddi gadw

ei demtasiwn ef rhag effeithio. Ac os darfu

i lygaid Efa effeithio ar ei chalou, i'w thynu

i chwaut afreolaidd, yna, llawcr mwy hawdd

ydyw iddo ef yn awr, trwy bresenuoldeb y
gwrthddrych, gynhyrfu a bywiogi y chwaut

ìiwnw sydd yn gorwedd yng nghwsg yn y
galon. Megys y darfu i Naomi aufon ei

merch i orwèdd wrth draed Boaz, gau wyb-

od yn dda, os efe a'i goddefai hi yno, fod

gobaith y gwnai ei ch>Tnmeryd i'w wely o'r

diwedd. Ös gall y Cristion adael i'r gwrth-

ddrych ddyfod mor agos, bydd Satan yn

addaw iddo ei hun y caniateir ei gais mewn
amser. Am hyny, os na fyneni ymroddi i'r

pechod, ni a ddylem fod yn ofalus am beidio

rhodio nac eistedd wrth ddrws yr achlysur.

Nac edrych â llygad gwibiog ar y glendid

hwnw na fynit dy ddal yn garcharor gau-

ddo. Na ddal ymddiddan yu dy feddyliau

â'r peth nad wyt yn bwTÌadu ei ollwng i dy

galon. Y mae cymdeithas yn magu serch.

Ênnillwyd rhai trwy hjTi i briodi y rliai y
meddyliasant ar y cyntaf nas gallent eu hoffi.

5ed. Ar ol amlygiadau mawrion o gai'iad

Duw, yua, daw y temtiwr. Y oyfryw yw
ansawdd wanaidd gras, fel mai nid hawdd
yw i'r dyn grasol oddef gwêu na gwg oddi

wi-th Dduw, heb fagl ; megys y dywedodd

un am geuedl y Saeson, Nis gall hi oddef na

rhyddid na chaethiwed i'r eithaf. Ac felly

nis gall yr enaid. Os bydd i Dduw wenu

ac amlygu ei hun ychydig yn gyfeillgar â ni,

yna yr ydym yn dueddol i ymgodi a balchîo;

os efe a wga, yna yr ydym yn soddi cym-

maint o rau ein ffydd. Fel hyn y mae y
naill (gwên) fel tywydd teg a thywyniadau

gwresog, yn dwyn chwn llygredd i fyny,

a'r ilall (gv,'g) fel rhew ll)-m, yn deifio, ie, ac

yn lladd blodau gr^-s. Y mae y Cristion

mewn perygl ar bob llaw; am hyny, fe

gynimer Satan y fantais hon:—pan fyddo y
Cristion yn helaethlawn o gysur, y mae efe

fel hocedwr sydd yn taraw at ryw etifedd

ieuanc newydd dderbyn ei renti, ac ni âd

mo hono hyd oni byddo wedi ei ysgafnhau

o'i arian. Fel hyn y mae Satan yn gwylio y
pryd hyny am ei gyfle i ddenu y Cristion i

ryw bechod neu gilydd; hyn, efe a yr,
a ollwng ei lawenydd ef yn fuan i redeg

allan. A gafodd dyn erioed lawuach tyst-

iolaeth am'y nef na Phedr? Yn Mat. xvi,

17, y mae Crist yn ei ddadgan yn wynfyd-

edig, ac yn rhoddi bri arbenig arno, gan ei

wneuthur ef fel cynnrychiolydd ei eglwys

oll. Nid oes le i ammheu na ddarfu i'r ffafr

hon gynhyrfu yr'ysbryd ccntigenus i syrthio

arno yn gyflymach. Os parodd siaced fraith
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Ioseph i'w frodyr gydfwriadu i'w erbyn ef,

nid rhyfedd i falais Satan ei annog i ddangos
ei ddygasedd, lle yr oedd Crist wedi gosod y
fath arwydd o gariad a bri ;• ac am hyny, ni

a'i cawn ef yn fuan wrtli benelin Pedr, ie

yn ei ddefnyddio fel ei offeryn i demtio ei

feistr, yr hwn a ganfu yn ebrwydd ei droed

fforchog ef, ac a geryddodd Pedr gyda "Dos
yn fy ol i, Satan." Dyma y dyn, oedd, dy-

bygid, y graig gynneu, yn cael ei osod, trwy
ddichell Satan, yn faen tramgwydd, at fod

yn rhwystr i Grist. Felly Dafydd, pan
oedd wedi derbyn y fath drugareddau rhyf-

edd—ei orsedd wedi ei sefydlu ar ddinystr ei

elynion, ie, a'i bechod gwaedlyd wedi ei

faddeu, ac efe yn awr ar orwedd yn y llwch

mewn heddwch—wele Satan yn taro i mewn
i gymylu ei brydnawn disglaer ef, ac yn ei

demtio i rifo y bobl. Mor awchus yw y
gelyn, y pryd hyny yn enwedig, i daflu

plentyn Duw i dom pechod, pan fyddo lanaf

ei wisg.

6ed. Ar awr marwolaeth, pan fyddo y
Cristion ar lawr, a'i nerth corphoról yn
pallu

;
yn awr y mae yr anwr hwn yn

syrthio arno. Y cais olaf yn ddiau yw hwn
iddo am y gamp

;
yn awr, neu byth ; ei

drechu yn awr ac am byth. Fel y dywed-
ant am y sarph naturiol, nad yw hi i'w

gweled yn ei llawn hyd nes ei marw ; felly

y sarph gyfriniol yma, nid yw byth yn
ymestyn yn fwy egniol, yn ei chyfrwysdra a'i

dichellion, na phan yw ei hamser fel hyn yn
fyr. Y mae y Cristion ar roddi cam i dra-
gwyddoldeb ; ac yn awr, yntau a sathra ar
ei sawdl ; ac er na fedr ei dripio, fel ag i

rwystro iddo gyrhaedd i'r nef, etto efe a
fydd am ei ysigo o leiaf, fel y byddo iddo
fyned yno gyda mwy o boen.

PËNNOD II.

Cyfrwysdra Satan yn trin ei demtasiynau; lle y
nodir amryw o'r dichell^on a arferir ganddo i

dwylto y Crtion.

Yr ail ffordd ym mha un y dengys Satan ei

gyfrwysdra fel temtiwr, sydd yn y dichell-

ion hyny a arferir ganddo i dwyllo y Crist-

ion yn yr act neu weithred o demtasiwn.
laf. Y mae yn rhoddi gau fanerau allan,

ac yn dyfod i fyny at y Cristion dan rith
cyfaill ; ac felly, y mae y pyrth yn cael eu
hagor iddo, a'i gynnygiad yn cael derbyniad
llon, cyn i un o honynt fod yn adnabyddus.
Am hyn y dywedir ei fod yn "ymrithio yn
angel goleuni ;" 2 Cor. xi. 14. O bob ys-
tryw, y mwyaf enbydus ydyw, pan yr ym-
ddangoso ym mantell Samuel, ac y byddo
yn addurno ei dafod hagr â geiriau teg.

Fel hyn, mewn cyfeiliornwaith, y mae yn
llygru rhai yn eu barn, trwy ganmawl eu
gau dybiau fel gwirioneddau tra efengyl-

aidd ; ac fel maelddyn cyfrwys, y mae yn
rhoddi allan ei hen sothach—ei gyfeiliorn-

adau sydd edi sefyll yn hir ar ei law—heb
ddim ond rhywfaìnt o droi arnynt, yn ol

dull neu ffasiwn yr amseroedd ; a hwy a änt
fel goleuni newydd. Tan fantell rhyddid
Cristionogol, y mae yn dwyn ym mlaen
benrhyddid ; trwy grio í fyny yr Ysbryd,
efe a ogana ac a fychâna yr Ysgrythyr;
trwy fawrygu ffydd, efe a gais ddiöeilio

edifeirwch, a chwythu i fyny weithredoedd
da ; trwy godi cwyn am Iygriad yr eglwys
yn ei gweinidogaeth, efe a dn eneidiau
anwadal oddi wrthi, ac a'u difyra hwynt,
nes y syrthiont o'r diwedd i ryw bendro,
fel nas gallant weled un eglwys mewn bod.
Ac nid llai yw ei dyciant, trwy y ddichell

hon, ar galonau a bucheddau dynion, nag ar
eu barnau hwynt. Tan y dyb o sel, efe a
ennyn weithiau fflam enbydus o wylltineb a
digder yn y galon, yr hwn, fel tân gwyllt, a
wna i ysbryd y Cristion ferwi trosodd i

ddymuniadau anghristionogol, ac erfyniad-

au am ddial, lle y dylai efe faddeu. Am
hyn, ni a gawn esampl yn y disgyblion

{Lug ix. 54), lle y mae dau ddyn duwiol yn
dymuno am ddyfod tân i lawr o'r nef.

Ychydig a feddyliasant hwy o ba le y caws-
ant y glòyn oedd yn eu poethi felly, hyd oni

ddywedodd Crist wrthynt, "Ni wyddoch o

ba ysbryd yr ydych chwi." Weithiau, efe

a wna ledrith o dosturi a serch naturiol, yr
hyn, ar rai achosion, a all fod yn gynghor
da ; a thrwy gydol yr amser, ei gais ef yw
dwyn ofnogrwydd ym mlaen, a hunan serch

pechadurus, a hyn er tynu y Cristion i redeg
oddi wrth ei faner, cilio oddi wrth y gwir-
ionedd, neu adael heibio ryw ddyledswydd
o'i alwad. Ei ddichell hon a ganfu Crist yn
fuan, er iddo gael Pedr yn ddadleuydd, gan
ddywedyd, "Arglwydd, trugarhâ wrtliyt dy
hun;" ac efe a gauodd ei safn â'r cerydd
llym hwnw, "Dos yn fy ol i, Satan : rhwystr
ydwyt ti i mi : am nad ydwyt yn synied y
pethau sydd o Dduw, ond y pethau sydd o
ddynion;" Mat. xvi. 22, 23. O! y fath angen
sydd arnom am chwilio yr ysgrythyrau, ein

calonau ein hunain, a dichellion Satan, fel na
byddo i ni groesawu y gelyn hwn, a bod o
hyd yn tybied mai Crist yw ein llettywr.

Ail ddichell a arferir ganddo yw ceisio

gwybyddiaeth am faterion y saint. Dyma
un olwyn fawr yn awrlais y gwladwriaeth-
wyr—cadw yspiwyr ym mhob lle, i gael,

drwyddynt hwy, wybyddiaeth am gynghor-
ion a symmudiadau eu gelynion ; ac y mae
hyn yn rhoddi mantais iddynt at ddym-
chwelyd eu bwriadau hwynt, ac hefyd i gael

eu bwriadau eu hunain i ben. Nid peth

anhawdd yw i hwnw drin ei chwareu yh
dda, a fyddo yn gweled llaw ei wrthblaid.

Yr oedd Dafydd yn gwybod pa fodd yr oedd
pethau yn myned yn y llys

;
yr oedd saeth-

au Ionathan yn dwyn newyddion iddo ; ac
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yn ol hyny yr oedd yn newid ei letty, ac yn
rhy galed i Saul, ei elyn mawr. Yr hanes-

ydd mwyaf yn y byd yw Satan
; y mae yn

orchwyl ganddo i chwilio i dueddiadau,

ineddyliau, serchiadau, a bwriadau dyn ; ac

wedi iddo gael allan pa nawa sy giyfaf, y
mae yn chwilio yn ganlynol pa flfordd y rhed

y íFrwd, fel y gallo efe agor rhigol i'r demt-

asiwn, a thori y ífos yn ol rhediad Berch y
creadur, ac nid ei gwthio yn erbyn tfrydlif

natur. Yn awr, bydded i ni ystyried am-
gyífred treiddiol y natur angylaidd ; mor
gyflym yw efe, trwy air a ddyweder, i ddi-

lyn sawyr ei helwriaeth
; y mae tafliad Dyg-

ad, neu ryw betli bychan o'r fath, yn ddigon

o arwydd i roddi alarm iddo ef. Ystyriwn

ei brofiad mewn difyniaeth calon, wedi iddo

fod yn manwl chwiíio, ac megys yn difynio

cynnifer, yn ei hir ymarferiad, sydd wedi

mawr gynnyddu ei wybodaeth. Ystyriwn
hefyd ei ddyfalwch mawr i chwanegu at bob
nu o'r rhai hyn : y mae efe o hyd wrth ei

wers—ei fyfyrdod am y saint—gan chwilio

pa fodd y gall efe eu drygu. Megys y
gwelwn yn achos Iob

;
yr oedd efe wedi

sylwi arno, hyd onid oedd yn medru rhoddi

ateb difyfyr i Dduw ani gyflwr Iob, am ei

agwedd bresonnol, ac am y moddion iddo

ef, yn fwyaf tebygol, gael ei ewyllys arno.

Heb law hyn oll, y mae gan Satan gyfeill-

ach gyda rhai sydd o fewn ac o amgylch y
Cristion ; a chan y rhai hyn y mae yn cael

gwybod llawer am ei gyílwr; fel yr oedd

Dafydd, trwy Husai, o f< wn i gynghor Ab-
saloin. O ystyried hyn i gyd, y mae agos

yn amnihosibl i'r creadur ysgogi allait o

ystafell ei galon, heb i'r gelyn wybod i ba le

y mae yn tueddu ; rhyw nyd lygredig neu
gilydd a wna yr enaid yn Lysbys iddo, fel y
rhai a roddasant hanes Dafydd i Saul, gan
fynegi iddo, "Wele Dafydd yn anialwch

Engedi;" 1 Sam. xxiv. 1. Fel hyn y gwna
y rhai hyn roddi hysbysrwydd i batan, a

dywedyd, Os mynit ti ddal y cyfiyw un, y
mae wedi myned y flfordd acw ; ti a'i cei ef

yn anialwch helyntoedd bydol dros ei ben
a'i glustiau yn chwantau gofalon y bywyd
liwn. Deui o hyd i un arall yn eistedd dan

y eyfryw ddeüdy, yn yinhyírydu yn y plent-

yn hwn, y dawn aew, rhyw rodiad meddwl,
neuy cyildyb: «rosod y fagl yno, a thi a'i

cei yn ebrwydd ynddi. Yn »WT, wedi i

Satan gael yr hanes yma, chwi ellwch adaal

rhyngddo ef a'i chware. Yn sicr nid ydyw
efe yn fyr ei hun, pan y mae ei ysgolhei<:i' n

ef (y Jcsuitiaid yr wyf yn feddwl) mor gyf-

lym-fedms i ymhhthu a l.wrw eu liunain i

unrhyw ddull cyfaddas i'r personau a fynent

eu hudo. Ai swydd-yingais yw y chwain

sydd yn boddio y galonf O! y dyfeiaau

boddhao] y rliydd efe y cyfry^w yn eu cylch !

Mor liawdd, ar ol iddo eu eliwythu yn Uawn
o pafl obaith, ydyw iddo eu tynu i bechodau
erchyllj Megys Hanian, yr hwn wrth yni-

gyrhaedd am flfafr ei frenin îddo ef ei hun yn
gwbl, a hyrddiwyd i'r ystryw waedlyd hono
yn erbyn yr Iuddewon, er distryw iddo ei

liun o'r diwedd. Ai atíenàid yw y chwant

y mae llygad y ereadur yn gwilâo ar ei ol?

Yn awr, efe a fydd y llatai i ddwyn hwn
a'i buttain yng nghyd. Fel hyn, wrth weled
Amnon yn y clefyd hwn, )T anfonodd efe

Ionadab, cydymaith d"wfn ei goryn, i roddi

yn ei ben y ddyfais wych hon, o gynimeryd
arno fod yn glaf ; trwy yr hyn y syrthiodd

ei chwaer i'w fagl ef : 2 Sam. xiii. 13, &c.

3ydd. Yn ei ddynesiad graddol at yr enaid.

Pan ddel i demtio, y mae yn lled wylaidd,

ac yn gofyn ond ychydig. Efe a yr y gall

gael, ar amryw droion, y peth y naceid iddo

pe byddai yn ei ofyn oll ar unwaith. Goll-

yngir yeliydig wr i ddinas, pan cauid allan

fyddin yn dyfod yn un llu. Ac am hyny,
fel na roddo le i'w ddrwg-dybio, efe a gyf-

lawna, ysgatfydd, ychydig gynnygion cy-

iiredinol, y rhai ni ddadguddiant ddyfnder

ei ystryw ef. Mae y rhai hyn fel yspiwyr

yn myned o'r blaen, tra y mae ei fyddin ef

yng nghudd, fel pe byddai mewn rhyw gors

gerllaw. Fel hyn yr ymddirwynodd efe i

fynwes Efa : nid yw ar yr ergyd gyntaf yn
peri iddi gymmeryd a bwyta ; na, y mae yn
fwy moesgar na hyny: buasai hyn mor hyll

a pheri iddi frawychu rhag parhau i ym-
ddyddan â'r fath un ; fel y tarfir pysgodyn
oddi wrth yr abwyd, gan swn disymmwth
careg a datier i'r afon. Na: gofyniad sy

ganddo ef, a wna íibrdd i hyny, " Ai diau

ddywedyd o Dduw?" Ai nid wyt ti yn
camg}Timieryd ? A allai hyn fod yn ei fedd-

wl ef, sy mor hael a chaniatau i ti fwyta o'r

lleill, dy nacau o hwn, y goreu o'r cwbl?

|

Fel liyn y mae efe yn cloddio o'i chwmpas,

I

ac ja rhyddhau gwraidd ei chred; ac yna, y
1 mae y pren yn syrthio yn haws o flaen yr

awel nesaf o demtasiwn. Dyma ddichell

enbydus yn wir. Y mae llawer wedi medd-
alu i fyned un filldir gyón Satan, heb erioed

fwriadu myned dwy; ond, pan unwaith ar y
iî'ordd, hwyaddenwfd bellaeh, bellach, hyd
na wyddent o'r diwedd pa fodd i droi cefn

arno. Fel hyn y mae Batan yn arwain tru-

einiaid i ddyfnderau peeliod, ar hyd grisiau

tro, fel nad ydynt yn gweled y gwaelod y
maent yn disgyn icìdo. Yn g}mtaf, efe a

gymheli wi-thddrych a baro ryw feddyliad

;

hyn a dania y serchiadau; a'r rhai h)Ti a

fgant i'r ymenydd, ac a gymylant y deall.

Wedi i liwn gael fel liyn ei wanhau, y mae
SaÉan bellach yn beiddio dangos ei hun i

radd fwy, ac annog yn hyf i'r peth a fuasai,

ychydig o-r blaen, yn ffiaidd gan y creadur.'

Erioed nì feddyliodd llawer sy heddyw yn
gorwedd niewn halogrwydd cyhoedd, y bu-

aaai iddynt dreiglo mor bell oddi wrth eu

l>roffes: ond y mae Satan wedi eu twyllo,

di-ueiniaid, â'u dechreuadau lled fychain.

O Giistionogion ! na roddwch le i Satan,
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gymmaint a niodfedd yn ei gynnygiadau
cyntaí'. Yr uu a fyddo ar wectu eaj.clotyu,

ac uii gwylaicld, wrth y drws, a reola y tý

os caiiî' ei odwng i mewn. Os ymoliyngi o

flaen un, yr wyt yn colii dy rym i wrthseí'yll

y lleill. Os bydd y gwrym (neu hem) wredi

gwisgo, y diiiedyn oil a ymddettyd, oddi
eithr i hyrry gael ei drwsio trwy edifeirwch

mewn pryd.

4. Y bedwaredd ffordd sy gan Satan yn
dangos ei gyfrwysdra fel temtiwr, ydyw ei

ystor wrth gefn. Y mae gan gadben cyf-

rwys yn wastad ryw luoedd newyddion, i

daraw i mewn wrth raid, pan fyddo y lleiü

wedi eu trechu. Anfynych y metha Satan
yn y rhan hon: pan gurer un demtasiwn
ymaith, buan y bydd ganddo un arall i lenwi
yr adwy, a gwneyd y rhes i fyny. Fel hyn
y temtiodd efe Grist i anymddiried ac an-
hyder, gan erchi iddo droi ceryg yn íara;

fel pe buasai yn amser bellach iddo dori ato

ei hun, gan i'w I)ad ei esgeuluso cyhyd (yr

oedd ef'e wedi ymprydio ddeugain niwrnod,
a dim cynnorthwy yn y golwg) ; ac wedi i

Grist ddiffodd y bicell hon â hyn, " Ysgrif-
enwyd, nid trwy fara yn unig y bydd byw
àyn, ond trwy bob gair a dcìaw alian o enau
Duw," yr oedd ganddo ef un arall ar y llinyn,

ac efe a'i gollyngodd ato yn chwimmwth, gan
ei demtio i ryfyg :

" Yna y cymmerth diafol

ef i'r ddinas sanctaidd, ac a'i gosododd ef ar
binacl y deml ; ac a ddywedocld wrtho, Os
inab Duw wyt ti, bwrw dy hun i lawr; canys
ysgrifenwyd, y rhydd efe orchymyn i'w ang-
ylion am danat ; a hwy a'th ddygant yn eu
dwylaw, rhag taraw o honot un amser dy
droed wrth gareg;" Mat. iv. 4, 5, 6. Fel
pe dywedasai, Os oes genyt yr hyder a bro-
fíesi ar Dduw a'i air, dangos hyny trwy
fwrw dy lmn i lawr ; canys y mae genyt air

rhyngot a'r llawr, os beiddi di ymddiried ar
Dcìuw. Ac yn wir, er fod gan Grist ei ateb
wrth law, a'i fod ef yn barod i dderbyn ei

ergyd ar ddeheu ac ar aswy, gan ei fod mor
gyliawn-arfog fel nas gallai un demtasiwn ei

archolli; etto, craffwn, ^r oedd teintasiynau
Satan ar Grist yn debyg i " ffordd neidr ar
graig" (am yr hyn y llefarai Solomon) ; sef, heb
argraíî nac ol: Biar. xxx. 19. Ond arnom
ni, y maent fel neidr ar dywod neu lwch, yn
gadael eu hol, os nad yn y galon, ettô yn y
dychyrnyg

;
yn lliwio yr hyn sydd yn y drws

nesaf iddi ; ac felly y mae y gwrthddrych a
fyddo yno yn barod i lithro i mewn, oni
chedwir hi â gofal mawr

;
yn enwedig, gan

ei fod ef fel hyn yn newid ei law, fel wedi ei
wrthwynebu ar un ffordd, y mae yn taraw o'r
newydd mewn ffordd arall. Ië, gall efe seilio
ei demtasiwn nesaf, hyd yn nod ar ein gwrth-
wynebiad yn y fiaenaf. Wrth hyn, mae yn
gofyn peth parodrwydd yn eín hagweddau,
a niedr i drin ein harfau oll er ein hamddi-
ffyniad; yn debyg i ddadleuydd, yr hwn pan
droer ef o'i lwybr, pan ei tasger â gofyniad

newydd, neu â dadl anarferol, sydcl yn cael
ei broíi hyd adref. Ac yn ddiau, y mae gan
Satan y ffordd hon. Pa'n demtio e'fe y Crist-
ion i esgeuluso gwasanaeth addoliad Duw,
o herwydd ei achosion bydol, eu hamledd,
neu y rhaid eu dilyn, a hyn heb lwyddo

;

yna, efe a dery yr ochr arall, a bydd am
dynu y Cristion i esgeuluso ei alwad ddaiarol
trwy ymddangosiad o sel i ddwyn y llall,

addoliad Duw, ym mlaen. Neu, efe a ddaw
ac a gais, yn gyntaf, farweiddio y galon
mewn dyledswydd ; ond os bydd y Cristion
yn rhy wyliadwrus iddo yno, yna efe a gais
ei chwyddo i fyny â thyb wych am ei ym-
helaethiad ynddi ; ac o hyd efe a geidw ei

demtasiynau cyfrwysaf a phenaf i fod yn olaf

.

5ed. Yn ei enciliadau dicheilgar. Chwi
a gewch elyn yn ffoi, megys wedi ei orch-
fygu, ond etto ar y bwriad o orchfygu.
Dyma y cast trwy ba un y daliodd Iosuah
wr Ai mewn croglath: Ios. iii. 8. Ni a
ddarllenwn, nid yn unig am Satan yn cael
ei fwrw ahan, ond am yr ysbryd atlan yn
myned allan o hono ei hun, etto gyda bwr-
iad am ddychwelyd i'w d â chymdeithion
gwaeth gydag ef : Mat. xii. 43, 44. Nid cael
ei guro yn ol y bydd Satan bob amser gan
awch a nerth gras yn trechu ; ond y mao
weithiau yn tynu ymaith, ac yn codi ei

warchae ei hun, i gael felly, yn fwy taclus,

yCristion alian o'i furiau a'i gloddiau, a'i

gipio i'w afael ar y gwastattir, er methu
dyfod ato o fewm ei furiau a'i dyrau. Mae
temtasiynau yn gyru y Cristion i'w gastell,

fel y gwna golwg ar y ci yru cwningen i'w
thwll. Yn awr, y mae yr enaid yn rhodio
ei amgylchoedd, yn sefyll ar ei wyliadwr-
iaeth; ac ni faidd esgeuluso dyledswydd,
am fod y gelyn wrth ei furiau, yn saethu ei

demtasiynau yn ddibaid. Ond pan fyddo
Satan fel un yn rhoddi i fyny, a*r Cristion
heb gael ei flino â'r un fath gynhyrfiadau a
chynt, jn ddiau y mae yn awr yn dueddol i

lacau yn ei ddyfalwch, pallu y'n ei ddyled-
swydd, a myned i'w harfer yn anfynych
neu yn ffurfiol. Megys y Ehufeinwyr—eu
gwroldeb a adfeiliodd wedi i luoedd Carthage
beidio a'u blino. Bydded i Satan demtio
neu beidio, bod ar ruthr neu enciliad-—
cadw di at drefn, saf di inewn agwedd yni-
ladd ; bydded i'w ffoad gryfhau dy ffydd,
ond nid gwanhau dy ofal. Y Parthiaid a
wnaent y niwed trymaf i'w gelynion wrth
ffoi; hwy a ergydient eu saethau wrth ddianc

:

felly gall Satan wneyd â thi, os bydd i'th

rith o fuddugoliaeth dy wneyd yn ddifraw.

PENNOD III.

Am gyfrwysdra Satan yn deiois offerynmi cymhwys
at ei dro ef i ddwyn ym mlaen ei fwriad i demtio.

Y trydydd peth j dengys Satan ei gyfrwys-
dra ynddo fel temtiwr, sydd yn ei ddewisiad
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o'r offerynau a ddefnyddir ganddo i ddwyn

yni mlaen ei fwriad hwn. Efe, fel y pen

gweithiwr, a dyr allan y demtasiwn, ac a

ddyry iddi ei llun; ond weithiau y mae

ganddo ei îs-weithwyr i'w g.u-phen. Efe a

yr y gellir dwyn ei waith ym mlaen yn

well trwy ereill, ac efe ei hun heb fod yn y

golwg. Yn wir, nid oes yr un fath gyfadd-

asrwydd rhwng y natur angylaidd a natur

dyn, âg svd(l rhwng y naill ddyn a'r llall;

ac am hyny, ni ddichon efe ddynesu mor

gyfeillgar atom ni a dyn at ddyn. Yn hyn

hefyd, megys mewn pethau ereill, y mae

yn dynwared Duw. Chwi a wyddoch mai

y rheswm hwn yn benodol oedd gan yr Is-

raeliaid am eu deisyfiad na lefarai Duw
wrthynt: Ëxod. xx. 19. Ond fe ddarfu i

Moses a Duw hefyd gymmeradwyo eu cais.

"Da y dywedasant yr hyn a ddywedasant,"

medd Duw; "Codaf Brophwyd iddynt o

fvsur eu brodyr, fel tithau, a rhoddaf fy

ngeiriau yn ei enau ef ; ac efe a lefara wrth-

ynt yr hyn oll a orchyminynwyf iddynt;"

Deut. xviii. 17, 18. Ac fel hyn ygwna
Sat.ni ddefnyddio gweinidogaeth dymon fel

ni ein hunain ; a thrwyddynt hwy, megys y
mae efe yn dyfod yn fwy cyfeillgar, felly,

fe'i drwgdvbir ef yn llai pan y mae, fel Ioab,

yn cael un arall i wneyd ei neges ef. Yn
awr, nid rhvw fath a wna ei dro ef at y
gorchwyl hn ; y mae efe yn dra manwl yn

newisiad ei offerynau. Nid pob milwr sydd

yn addas fel cenadwr i gynnadleddu â gelyn,

i fradychu tref, a'r cytfelyb. Y mae Satan

yn ystyried pwy a all wneyd ei orchwyl ef

yn fwvaf manteisiol; ac yn hyn y mae yn

annhebyg i Dduw, yr hwn nid yw, fel efe,

yn fanylaidd yn newisiad ei otferynau, am
iiad oes arno ef eisieu neb, a'i fod mor abl i

wneyd gyda'r naill a chyda'r llall. Ond,

gan fod gallu Satan yn derfynol, y mae yn

rh.ii.l i.l.ìo ef glytio ei fyrdra o groeu y llew

a chroen y llwyuog. Yn awr, y rhai y mae

Satan am eu defnyddio fel ei offerynau ydynt

yn benaf o bedwar math :

—

laf. Personau o le ac awdurdod. 2il. Per-

sonau o ddoniau a challineb. 3ydd. Pobl

ddnwiol, neu, o leiaf, rhai a gyfrifìr felly.

4vd(l. PoU o berthynas, neu agos drwy serch.
*

(l;tf.) Y mac Satan yn dewis personau o

le ac awdurdod. Um y rhai hyn naill ai yn

y wladwriaeth ai yn yr eghvys. Os gall, efe

a sicrhâ yr orsedd a'r pulpud fel y ddau dr
sydd yn rheoli y llu olL 1. Gwr o awdur-

dod yn y wladwríaeth : ei hen ystryw ef yw
llithio y cyfryw. Gall tywysog neu lywydd

sefyll yn lle mil ; am hyny y dywed Paul

wrth Elyraas, pan y mynai yr.lroi y rhag-

law oddi wrth y ffydd, "O ^yilawn o bob

twyll a phob ysgelerder ! tydi mab diafol, a

gelyn pob cyfiawnder, oni pheidi di a gwyro

uniawn ffyrdd yr Arglwydd?" Âct. xiii. 10.

Fel pe dywedàsai, Yr wyt ti wedi dysgu

hyn gan dy dad, y diafol; sef, cynniwair

llysoedd pennaethiaid, ac ymddirwyn i ffafr

gyda gw-r mawr. Y mae dichell ddyblyg

gan Satan wrth ennill y cyfryw o'i blaid: yn
gyntaf, nid oes gan neb y fath fantais i

dynu ereill i'w ffordd. Llygrwch y cadben,

ac odid na thyn efe y fyddin oll i'w ddilyn.

Pan safodd y pennaethiaid, gwr enwog yn
eu llwythau, gyda Corah (Num. xvi. 2, 10)

tynwyd lliaws yn ebrwydd i'r cydfrad. Os
Ieroboam a saif dros eilun-addoliaeth, dyna
Israel yn fuan mewn magl ; dywedir " iddo

yn ewyllysgar fyned ar ol y gorchym-

myn;" Jíos. v. 11. 2. Pe safai y pechod o

fewn y llys, a'r pla heb gerdded ym mhell-

ach, etto gall pechod y cyfryw un, er iddo

fod yn r da, gostio yn ddrud i deyrnas

gyfan. " Satan a safodd i fyny yn erbyn

Israel, ac a annogodd Dafydd i gyfrif Israel;"

1 Cron. xxi. 1. Yr oedd ganddo lid yn er-

byn Israel; ac y mae yn talu iddynt hyd
adref, ym mhechod eu brenin, a disgynodd

yn haint arswydus ar eu penau. 3. Y
cyfryw ag a fyddo mewn lle a swydd yn yr

eglwys. Nid oes y fath ffordd i heintio tref

gyfan a gwenwyno y ffynnon y tynant eu

dwfr o honi. " A'r Arglwydd a ddywed-
odd, Pwy a dwylla Ahab, fel yr elo efe i

fyny, ac y syrthio yn Ramoth-Gilead ? Ac
un a ddywedodd fel hyn, ac arall oedd yn
dywedyd fel hyn." Gall Satan ateb :

" Mi
a äf allan, ac a fyddaf yn ysbryd cel-

wyddog yng ngenau ei holl brophwydi ef.

Ac efe a ddywedodd, Twylli a gorchfygi ef

:

dos ymaith, a gwna felly;" 1 Bren. xxii. 20,

22. Pa fodd y caledir y rhai halogedig yn eu

pechodau ? Ond i'r pregethwyr wnio clus-

togau dan eu penelinoedd hwynt, a gwaeddi
Heddwch, heddwch ! dyna y gwaith ar ben

;

Trwy ba fodd y daw addoliad Duw i gael ei

esgeuluso? Dim ond i Hophni a Phineas

fod yn waradwyddus eu bucheddau, dyna
lawer o rai da a drwg " yn ffìeiddio offrwm

yr Arglwydd ;" 1 Sam. ii. 17.

(2il.) Mae yn rhoddi dynion doniol a chall

ar waith. Os bydd gan un fwy o ddeall a
dyfnder rheswm nag arall, dyna y dyn y mae
llygad Satan arno, am ei wasanaeth ; ac y mae
yn llwyddo mor bell fel nad oes ond ambell un
o'r rheug hon i'w cael ym mysg dysgyblion

Crist :
" OanyB yr ydych yn gweled eich

galwedigaeth, frodyr, nad llawer o rai doeth-

ion yn ol y cnawd, nad llawer o rai galluog,

nad llawrer o rai boneddigion a alwyd ;"

1 Cor. i. 26. Yn wir ni fyn Duw ddim i'w

dejTnas ef, yn y galon nac yn y byd, gael ei

chynnal drwy gallineb anianol: y mae yn
orchymmyn efengylaidd, fod i ni rodio mewn
syniirwydd duwiol heb ddyblygion. Er )T

gall y sarph ymgrebachu i'w dyblygion, ac

yinddangos y peth nid yw, etto nid ydyw yn
gweddn i'r Baint ledrithio na chyfrwys-droij

o flaen Duw na dynion ; ac yn ddiau pan y|

mae neb o honynt wedi arfer cyfrwysdra
yj

uarph, nid gwych a fu y çanlyniad. Cafodd
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Iacob y fendith trwy dwyll ; ond fe allaaai

ci chael yn rhatach trwy ymddygiad di-

dwyll. Y niae Abraham a Sarah yn lled^

rithio wrth Abimeìech, a Duw yn dadguddio

eu pechod, ae yn eu ceryddu o'i herwydd

trwy enau etlmig. Y mae Asa o'i gall drin-

iaeth gwladol yn cyfammodi â Syria, 'ie, yn

gwystlo llestri y cyssegr, a hyn oll am
gvnihorth ; a pha beth yw ffrwyth y cwbl ì

" Ynfyd y gwnaethost yn hyn," medd Duw,

"ain hyny, rhyfeloedd fydd i'th erbyn o hyn

allan;" 2 Cron. xvi. 9. Ni ffyna
_
callineb

pechadurus yn hir yn nwylaw y saint ; ond

Satan nid ä o'i ffordd
;
ymofyn y mae efe

am y dynion mwyaf cyfrwys—Balaam, Ahi-

tophel, Haman, a Sanbalat—gwr i'w rhyf-

eddu am eu cynghor a'u dichellion dyfnion

:

dyma y rhai a wnant ei dro ef^ Y mae

achos drwg mewn angen am areithiwr llyfn,

ac eiddo drwg am werthwr dawnus ; ac felly,

yn neillduol, y mae ei offerynau a ddefn-

yddia efe i ddenu a llygru meddyliau dyn-

ion yn gyffredin yn gymdeithion llawn o

ystrywiau, y rhai a hudent ymaith, "pe

byddai bosibl, 'ie, yr etholedigion." Hyn a

wnaeth yr apostol mor eiddigus am y Cor-

inthiaid, y rhai yr oedd wedi eu dyweddio i

Grist, rhag, megys y twyllodd y sarph Efa,

felly, i'w meddyliau hwythau fod wedi eu
" llygru oddi wrth y symlrwydd sydd yng

Nghrist ;" 2 Cor. xi. 3. Ehaid i hwnw fod

yn ddieflyn cyfrwys yn wir a fedr dynu

ymaith gariad y ddyweddi oddi wrth ei

hanwylyd ; etto, y mae y fath hudoliaeth yn

otìerynau Satan, fel y dygwyd llawer i ehed-

eg i wyneb y gwirioneddau a'r ordinhadau,

îe, i wyneb Crist ei hun, ar ol bod yn ym-
ddangos fel ei ddyweddi gynt. Yn awr, y
mae yfath yma o offerynau yn dangos ystryw-

iau eu meistr mewn tri o bethau neillduol :—

laf. Wrth ddifr'io enw da gwir genhadau

Crist. Hen ddichell Satan yw codi ei gym-
meriad ar anafìad gair da y rhai sydd yn
weision ffyddlawn i Grist Fel hyn y dysg-

odd efe Corah, Dathan, ac Abiram, i roddi

ai Muses ac Aaron: "Ac ymgasglasant yn
erbyn Moses, ac yn erbyn Aaron, ac a ddy-

wedasant wrthynt, Gormod i chwi hyn;
canys y mae yr holl gynnulleidfa yn sanct-

aidd bob un o honynt, ac y mae yr Ar-
glwydd yn eu mysg : pa ham yr ymgodwch
goruwch cynnulleidfa yr Arglwydd;" Num.
xvi. 3. Mynent beri i'r bobì gredu mai
balçhder eu calon hwynt oedd hòni hawl
iddynt eu hunain yn unig, fel nad oedd neb
ond Aaron a'i frawdoliaeth yn ddigon sanct-

aidd i offrymu arogldarth ; a thrwy arfer y
ddichell hon, hwy a hudasant (am dro, ac

mewn ystyr) yr holl gynnulleidfa i fod o'u

hochr hwynt. Felly, yr oedd y prophwydi
celwyddog—cenhadau Satan at Ahab—yn
syrthio ar Micheah dduwiol. Ni chafodd
ein Hiachawdwr ei hun ei drin ddim gwell

gan y Phariseaid a'u cyfeillion. Ac am

Paul—y penaf o'r apostolion— cloddiwyd

dan ei weinidogaeth, a duwyd ei enw da

yntau gan athrawon gau, fel pe na buasai

ond rhyw bregethwr gwan a gwael. Yr
oedd presennoldeb ei gorff yn wan, meddent

hwy, a'i ymadrodd yn ddirmygus :—ai dyma

y gr yr ydych yn ei fawrygu ?

2il. Trwy orchuddio eu hudwaith a'u cyf-

eiliornadau â phynciau da, a gwirioneddau

rhagorol. Yr oedd Arius ei hun, ae ereill o

offerynau enbydus Satan, yn rhy gall i

orlenwi eu hymddiddanion â dim heblaw eu

gau dybiau : yr oedd gwirioneddau gwerth-

fawr yn dyferu oddi wrthynt; ac â'r rhai

hyn y taenèlient eu hegwyddorion ìlygredig,

ond gyda dyfais a gallu nad oedd yn hawdd

canfod trwyddynt. Am hyn, fel y sylwa

un, y mae ein lìiachawdwr yn rhybuddio ei

ddisgybiion, pan y dywed, " Ymogelwch

rhag surdoes y Phariseaid ;" hyny yw, rhag

eu cyfeiliornadau. Ond pa ham surdoes?

O herwrdd ei gymmysgiad dirgelaidd â'r

bara iachus. Nid ydych yn gwneyd eich

bara o surdoes i gyd (pe felly, ni wnai neb ei

fwyta), ond chwi a friwsionwch ychydig o

hono i geiyrnaid cvfan, a hyn a sura y cwbl.

Fel hyn y mae Crist yn mynegu i'w ddis-

gyblion fod y Phariseaid, yng nghyd âg aml

wirionedd yn cymmysgu eu cyfeíliornadau

;

ac am hyny, y dyìent ymogelyd, rhag, gyda'i

gwirionedd, iddynt lyngcu y cyfeihornad

hefyd. Drachefn, y mae y surdoes yn debyg

iawn i'r toes—o'r un grawn ag eî~ yn wa-

hanol mewn dim ond oed a surni. Pei hyn

y rhydd Crist amnaid am debygrwydd eu

cyfeiliornadau hwynt i'r gwirioriedd, wedi

eu crafu, fei pe bai, allan o'r Beibl, ond

wedi eu suro â'u gau ddeongliadau hwynt.

HyL yn wir sydd yn peri i ddefaid Crist fod

yn hawdd eu llygru â chrachen cyfeiliornad;

am fod y chwìi a fâg yr haint mor debyg

i'r borfa sydd yn eu maethu hwynt.

?vdd. Fe ymddengys eu cyfrwysdra wrth

eu bod yn dal allan egwyddoriori sydd yn

boddio y cnawd. Y mae hyn yn tynu

heigiau mawrion o e^eidiau ffol i'w rWyd.
Y mae calon dyn yn mawr serchu nun o

grefydd yn ol ei mympwy ei hun, ac yn

hawdd ganddi gredu mai gwirionedd yw yr

hyn a fyddo o blaid ei thuedd ei hun. Yn
awr, y mae tri chwant a gais offerynau

Satan eu boddio yn eu hathrawiaeth—rhes-

wm anianol, balchder, a rhyddid cnawdôl.

(1.) Rheswm anianol. Hwn yw yr eüun

mawr, yr hwn y mae y rhan fwyaf ddeallus

o'r byd yn ei addoli, gan ei gwneyd yn unig

reol i'w cred ; ac o'r gwreiddyn chwerw hwn

y mae heresiau Ariaeth a Sosiniaeth wedi

tarddu. Ac yn ddiau, y neb nad ä ym
mhellach nag y dwg ei reswm ef, efe a ddi-

chon ddal ym mlaen yn ffordd amlwg y
ddeddf foesol ; ond pan ddelo at ddyfnder-

oedd yr efengyl, rìiaid iddo naill ai troi yn

ol, ai boddloni i ffydd ei helpio drosodd.
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(2il.) Chwant arall a anwesa Satan ydyw

balchder. Mae dyn wrth naturiaeth ani fod

yn dduw iddo ei hun, er mai wrth ymgribo

mor uchel y cafodd ei gwymp; a pha athraw-

iaeth bynag a faetha dyb dda y dyn am

dano ei'hun, y mae hon yn dderbymol gan-

ddo. A hyn a hiliodd haig arall o gyfeil-

iornadau enbydus—Morganiaeth a Hanner

Morganiaeth. Y mae y rhai hyn yn gosod

natur ar ei choesau ei hun, ac yn perswadio

dyn y gall efe fyned ei hun at Grist, neu

o leiaf, gydag ychydig gynnorthwy allanol—

cael llaw i'w dywys, neu ddadleuon i w aiinog

—heb ddim gwaith creadigol yn yr enaid. O!

nis «rallwn ddirnad mor llithrig yr ä y fath

sothach i lawr. Pe dywedai un gweitluwr

wrthych fod eich t yn fraenllyd, a bod yn

rhaid ei dynu i lawr, a chael y defnyddum

ato oll yn newydd ; a phe dywedai un arall,

Dim o'r fath beth; y mae y trawst hwn yn

dda, a'r dylath acw yn un a saif
;
ychydig

gost a wna y tro. Nid rhyfedd fyddai 1

chwi wrandaw ar y dyn a fyddai am eich

rhoddi i'r dranl a'r drafferth leiaf. Y mae

gweision ffyddlawn Crist yn dywedyd wrth

bechaduriaid—allan o'r gair—fod dyn, yn ei

gyflwr naturiol, yn llygredig a phwdr
;
nad

oes dim o'r hen adeilad a wna wasanaeth; a

bod yn rhaid cael y cyfan oll yn newydd.

Ond dyma yr Arminiad yn dyfod 1 mewn,

ac yn chwythu i fyny falchder y pechadur,

gan ddywedyd wrtho nad yw efe mor ddi-

rvm a drwg ag y mae y llall yn ei osod

allan. " Os myni, ti elli edifarhau a chredu;

neu o leiaf, trwy roddi dy alluoedd naturiol

ftr waith, gelli gymhell Duw i chwanegu yr

hyn ni feddi at yr hyn a feddi." Dyma'r

gweithwyr a foddhâ wr beilcliion yn oreu.

(3ydd.) Y mae Satan, trwy ei offerynau, yn

maethu y chwennychiad hwnw am ryddid

cnawdol sydd yn y dyn wrth natur. Y mae

hwn yn fab Belial, ac heb iau; ac os yw yn

rhaid iddo wisgo iau, hono a'i boddia oreu,

yr hon fyddo â'r dwbl (lining) esmwythaf

iddi, ac yn gwasgn leiaf ar y cnawd. Ac

am hyny, pan na wna pregethwyr cywir y

air ddi-finio llymder y gorchymmyn, ond

gwasgu ain ufudd-dod ditfuant iddo
;
yna

daw offerynau Satan, ac a ddywedant—

Meistriaid gwaith caled yw y rhai hyny na

chaniatíint un dydd chwareu yn y flwyddyn

i'r Cristion, ond ei rwymo wrth ddyled-

Bwydd yn wastadol." Ni a ddangoswn 1

chwi ffòidd rwyddach i'r nef: " Deuwch,"

medd y Pabydd, " ymgyffesadi ond DOTtttii

yn y flwyddyn i'r offeiriad, tal yn dda iddo

am ei boen, a bydd yn fab ufudd i'reglwys,

a ni a'th ryddhawn vm mhob peth arall.

"Deuwch," medd y Ffamilist, 1 "y mae yr

»Bu sect y Ffamüistiaid (yr un rhai a alwyd

yn Ranters hefyd) yn Ued liosog yn Lloegr yn

ainser Siarl I, Oliver CromweU, a Siarl II; ond

hwy a ddarfuant- o leiaf, o run enwau-er ys talm

bcUach. Yr oedd eu hegwyddonou yn gymniysg-

I

efengyl yn eich breinio â mwy o ryddid nag

a glywch chwi am dano gan y pregethwyr
1 deddfol hyn: y maent hwy yn peri i chwi

edifarhau a chredu, pan y mae Cnst wedi

gwneuthur hyn oll at eich llaw ; a pha beth

sydd i chwi wneyd ond meithrin y cnawd?"

Yn sicr, y mae rhyw beth yn hyn— fod

twyllwyr yn cael marchnad mor rwydd i'w

heiddo, tra y mae gwirionedd yn crogi ar y
post. Ac ai nid hyn yw y peth ?—eu bod

hwy yn ymblygu i gymiyg y nef yn rhatach

i'w disgyblion, nag y gwna Crist ì'w eiddo et.

Yr hwn a wertho rataf a gaiff brynwyr

amlaf ; er, yn y diwedd, ar y goreu y bydd

y newid goreu. Bydd gwirionedd, gyda

hunanymwadiad, yn well ceiniogwerth na

chyfeiliornad, gyda'i holl foddhâd cnawdol. .

(4ydd.) Fe wna Satan ddewisiad o'r cyf-

ryw ag y mae iddynt enw niawr am dduw-

ioldeb? Nid oes debyg i aderjoi byw am
dynu adar ereill i'r rhwyd. Ond, a yayw

yn bosibl fod i'r cyfiyw wneuthur y gwaith

hwni'rdiafol? Ydyw: y cyfryw yw dichell

Satan, a gwendid y dynion goreu, hyd omd
yw y rhai duwiolaf wedi bod yn offerynau

ganddo ef i hudo ereill. Wele Abraham yn

temtio ei wnraig i gelwydd : "D>^wed, atolwg,

mai fy chwaer wyt ti i fel y byddo da 1 mi

er dy fwyn di, ac y byddwyf fyw o'th blegid

di ;" Gen. xii. 13. Dacw jt hen brophwyd

yn arwain gT Duw allan o'i ffordd : 1 Bren.

xiii. 14, &c. Yr oedd agwedd dduwiol y
gr, a pharch i'w oedran, dybygid, yn rhoi

grym i'w gynghor. Ü ! fel y dylai hyn beri

i chwi wylio, y rhai y mae eich ymdaith hir

a'ch blaeniad yn ffyrdd Duw wedi ennül i

chwi enw o ragoriaeth yn yr eglwys, at yr

hyn a ddywedoch, a wneloch, neu a ddahoch

chwi ; a hyn am eich bod chwi yn arwein-

wyr y rhes, ac ereill yn edrych arnoch chwi

yn fwy nag ar eu ffordd

!

(5ed.) Gwna Satan ddewisiad o'r cyfryw

ag y byddo ganddynt, ti-wy berthynas neu

anwylder, hawl neu rym gyda'r rhai y mynai

efe eu hennill. Bydd i rai gusanu y plentyn

er mwyn y fammaeth, a hoflì yr anrheg er

mwyn y llaw a fyddo yn ei dwyn. Y mae

yn debygol na dderbyniasai Dafydd o law

Nal.al yr hyn a gymmerodd efe gan Abigail,

dan ddiolch iddi. Anfonodd Satan yr afal

i Adda trwy law Efa. Y mae Dalilah yn

fwy ei grym gyda Samson na holl rwymau

y Philistiaid. Gwraig Iob sydd yn dwyn
iddo y gwenwyn,

" Melldithia Dduw, a bydd

farw." Y mae rhai yn meddwl ddarfod i

Satan arbed ei bywyd hi pan laddodd efe y
plant a'r gweision—er ei bod o fewn ei afael—

BBD ei hystyried fel yr offeryn mwyaf teb>

ygol, trwy ei pherthynas a'i anwyledd ef ati,

'i'w arwain ef i brofedigaeth. Y mae Satan

yn rhoddi Pedr, y dysgybl, ar waith i demtio

Crist; dro arall, ei gyfeülion a'i geraint

edd hynod o Antinomiaeth, Morganiaeth, a gau

ysbrydoUaeth.
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Bu i rai merthyron addef inai y gwaith calet-

af a gyfarfuant âg ef oedd trechu erfyniadau

a dagrau eu cyfeillion a'u perthynasau. Ni
allai Paul ei hun ddyfod allan o'r fagl hon
heb doriad calon :

" Beth a wnewch chwi yn
wylo ac yn tori fy nghalon i?" Act. xxi. 13.

PENNOD IV.

Lle y cymhwysir yn fyr y pimgc hwn am gyfrwys-
dra Satan fel temtiwr i bechod.

Defn. 1. Nac argeisiwch ddichell a chyf-

rwysdra pechadurus : ni wna hwn chwi ond
yn debyg i'r diafol. Y mae callineb y sarph
yn cael ei ganmawl; a'i berffeithrwydd ef fel

creadur yw hwnw. Yma y mae ei gallineb

llythyrenol a chyfriniol ef yn rhagorol : mae
yn gall uwch law anifeiliaid y maes, i sylwi

ar bethau naturiol ; ac fel angel, yn wybod-
us uwch law dynion mewn pethau cyfriniol,

neu ddirgelion. Ond fel mae callineb a gwy-
bodaeth y diafol dan ddirywiad, a'r naiìl yn
ei wneyd yn fwy abl i ddrygu cyrph, a'r llall

eneidiau dynion
; y mae y rhyw hwn o gall-

ineb a chyfrwysdra i'w gasau yn llwyr genym
ni :

" Llygad y sarph," fel y dywed un, " nid
yw o les ond yn unig ym mhen y golomen."

laf. Na hoffwch gyfrwysdra i ddyfeisio

unrhyw bechod. Y mae rhai " yn synwyrol
i wneuthur drwg ;" ler. iv. 22. Fel meistr-
iaid yn y gelfyddyd hon, hwy a fedrant, wrth
orwedd ar eu gwelyau, fwrw eu hamcanion
drygionus i drefn gelfyddwych, gan ddangos
math o synwyr diaflaidd ynddi. Felly yr
Aiphtwyr, y rhai a wnaethant yn gall, fel y
tybient, â phlant Israel. Felly Iezebel, yr
oedd ei bwriad gwaedlyd hithau wedi ei ar-

graffu mewn llythyren mor hardd fel y gall-

asai rhai ei darllen yn sant, tra yr oedd hi yn
chwareu rhan y diafol. Hon yw y gelfyddyd
ddu yn wir, a hi a wna yr enaid a'i harfero
mor ddu ag uffern. Nid anhawdd yw i neb
ddysgu, er ei fod yn ffol. Bydd di ond yn
ddrygionus, ac fe ddysg y diafol di i fod yn
gyfrwys : ond i ti ddyfod am dro i'w ysgol
ef, ti a elli yn fuan fod yn ddyn call. Nid
oes bechodau yn dangos cyrhaeddiad mewn
drygioni yn fwy na'r rhai sydd yn darddiad
o gynghor pwyllog ac ystrywíau dyfnion.
Po hwyaf y dygo creaduriaid eu rhai bach yn
eu boliau, cryfaf a pherffeithiaf fyddant yn
eu hesgoriad; megys yr elephant yn anad
un. Po hwyaf y byddo pechod yn cael ei

lunio a'i ffurfio oddi fewn, a pho mynychaf y
byddo i'r pen a'r galon ymgyfarfod yn ei

gylch, cyflawnaf o gwbl fydd y drwg. Mae
yma, mewn un, lawer torlwyth o bechodau
anffurfiedig ; meddwl yr wyf am y cyfry

w

ag yr ymddygir, ie, yr esgorir, arnynt yn y
fíwdan o wyllt naws difyfyr. Mae gweith-
rcdoedd o'r fath yma yn dangos gwendid;
y lleill, drygioni dwfn.

(2il.) Gochel guddio pechod, wedi i ti ei

wneuthur. Mae hyn yn un o ddyfeisiau calon
dyn, ac y mae cymmaint medr a chyfrwysdra
yn cael eu dangos ynddi ag mewn un rhan
o gelfyddyd y pechadur. Y fath gast oedd
'gan feibion Iacob i ddallu llygad eu tad â
siaced waedlyd ! A meistres Ioseph, i rag-
flaenu ei achwyniad ef

, y mae yn ei gyhuddo
o'r hyn yr oedd hi yn euog

;
yn debyg i'r

lleidr a ddiangodd wrth grochwaeddi, " Del
iwch y lleidr!" Duw a ddysgodd i ddyn
wneyd gwisgoedd yn orchudd i'w gorph
noeth ; ond y diafol a'i dysgodd ef i wau y
mentyll hyn at guddio noethni ei enaid.

Po gyfrwysaf yr ymddangosi di yn cuddio
dy bechod, mwyaf nodedig yr wyt ti yn
chwareu yr ynfyd-ddyn. Nid oes neb dan
waradwydd fel y celwyddwr, pan y ceir ef

allan; ac felly y bydd yn sicr arnat ti. Y
mae dy fantell yn rhy fer i'th guddio rhag
llygad Duw; a'r peth a wel Duw, oddi eithr

i ti ymgywiíyddio yma, efe a'i mynega ar ol

hyn i'r holl fyd, pa fodd bynag y diengi yn
y bywyd hwn.

(3ydd.) Gochel ddichell ac ystryw pechad-
urus wrth gyrhaedd y peth sydd ynddo ei

hun yn gyfreithlawn. Y mae yn gyfreith-

lawn i ti gynnyddu dy dda bydol, a'i drin
yn dda i'th hiliogaeth ; ond na chymmer
gynghor y diafol, yr hwn a fydd am dy roi

ar ryw ddichellion a thwyll yn dy fasnacb
a'th ymdriniaetlL Dichon y cyfryw gael eu
cyfrif fel gwr call am ennyd ; ond y mae
y prophwyd yn darllen eu tesni: "Yn ei

ddiwedd ynfyd fydd ;" ler. xvii. 11. Y mae
yn gyfreithlawn i ni garu ein heiddo, ein

bywyd, a'n rhyddid ; ond gwyliwn rhag ys-

tryw pechadurus i'w cadw. Nid doethineb
yw ffug chwareu â Duw trwy wadu ei wir-
ionedd, neu lithro oddi wrth ein dyledswydd
i gadw bodd gyda dynion. Cleddyfwr gwael
yw hwnw a esyd ei enaid yn agored i'w
wanu a'i frathu gan euogrwydd, tra y mae
yn codi ei ddwylaw i ymgadw rhag toriad

ar y pen. Mae yr hyn a ofnwn yn gyffrediu

yn cyfarfod â ni yn y drws y byddom yn
meddwl diangc rhagddo. " Pwy bynag a
geisio gadw ei einioes, a'i cyìl ; a phwy
bynag a'i cyll, a'i bywha hi." Gristionogion,
fel yr ydych yn caru eich heddwch, bydd-
wch syml o galon gyda Duw a dyn; ymged-
wch ar brif ffordd y brenhin. Dos ar hyd
ffordd amlwg y gorchymmyn i gaffael dy
ddymuniad ; a phaid a neidio dros gae a
chìawdd i ddyfod ychydig yn gynt i ben dy
daith. Y mae y cyfryw, yn gyffredin, naill

ai yn cyfarfod â rhyw attalfa sydd yn peri

iddynt droi yn ol gyda chywilydd, neu ynte
yn eu dodi i anturio eu gyddfau ar ryw naid
erchyll. Hwnw yn sicr a ddaw yn ddiogelaf,

os nid yn gyntaf adref, a fyddo yn foddlawn
i fyned ychydig o gwmpas, i gadw cyfeillach

â Duw. Y mae sylw yr hanesydd Livy
yn werth ei gofio gan y Cristion: "Cy-
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nghorion dichellgar a addawant yn deg ar y
cyntaf

;
yna troánt yn ddyrus ; ac yn y diw-

edd yn alaethus,

J)efn. 2. A ydyw Satan mor gyfrwys ? O !

na feddwl dy fod yn gyfrwysach nag ef ; onid

e, efe a'th drechá o'r diwedd. Na phecha

gyda meddwl ain edifarhau yn ol llaw. Mae
yn bosibl dy fod yn awr yn bwriadu hyn

;

ond wrth eistedd "i chwareu gyda'r twyllwr

hwn, a wyt yn meddwl cadw a defnyddio dy

ystor yn ol dy feddwl dy hun? Och! y truan

gwael: y mae ganddo ef fil o ystrywiau i'th

dynu ym mlaen, ac yn ddyfnach, hyd na

byddo wedi gadael i ti ddim tynerwch yn dy

gydwybod. Megys y triniwyd y rhai wrth

chwareu—nid oedd eu bwriad ond i anturio

swllt neu ddau ; etto, drwy yr hudoliaeth

ddirgel yn y chwareu, hwy a chwareuasant

hyd yn oed y dillad oddi ar eu cefn cyn

darfod. ! y fath nifer sy fel hyn wedi

pechu ymaith eu holl egwyddorion, îe, a

phroffes ei hun hefyd, fel nad ydynt yn

meddu cymmaint a'r fantell hon, ond yn

rhodio yn noeth yn eu cywilydd ! Yn deb-

yg i blant, a änt i gwch, gan feddwl chwareu

yn agoa i'r lan, ond a ddygir gan awel gref

o wynt i'r môr llydan yn ddiarwybod. O !

pa fodd y gwyddoch chwi, sydd yn awr yn

cellwair gyda Satan, na ellwch chwi, er de-

chreu yn llednais, gael o'r diwedd eich dwyn i

lawr i'r môr llydan o halogrwydd ? Y mae
rhai dynion mor gyfrwys i dwyllo, ac mor
g'iaidd ar ol cael dynion i'w gafael, fel y
byddai yn well i ddyn gardota ei fara na

benthyclo ganddynt. Y cyfryw faelierydd

yw Satan—cyfrwys i fwyn ddenu, a chael y
creadur i'w lyfrau ; a phan ei caffo i'w afael,

ni cheir fwy o drugaredd ganddo nag a all

yf oen ddysgwyl gan y blaidd rheibus.

Defn. 3. Ystyria gynllwynion Satan, a

gwna dy hun yn wybyddus o'i ddichellion.

Y mae Paul yn ei gynimeryd fel peth can-

iatäol fod pob Cristion yn eu deall mewn
rhywfesur: "Canys nid ydym heb wybod
ei ddichellion ef f* S Cor. ii. 11. Nid ydyw
hwnw ond cleddyfwr gwael a fyddo heb

wybod na sylwi ar ymgeisiadau ei elyn. Yr
wyf eisoes wedi pennodi amryw ddichellion

neillduol, yr hyn a ddichon fod yn ychydig

gymhorth ; ac i'th gynnorthwyo etto yn yr ys-

tyriaeth am ddichellion Satan, a'th chwihad

iddvnt, cynmier y cynghor triphlyg hwn :

—

(laf.) Cymmer Dduw i'th gynghor. Y
mae y nef yn edrych dros uffern. Gall Duw
fynegi i ti arbobamserpaystrywiau sydd vn

cael eu dyfeisio i'th erbyn. Ystyria di Satan

fel y mae yn greadur Duw ; nc fclly, nid oes

fodd nad yw Duw yn ei adnabod. Yr hwn
a wnaeth yr oriadur (watch) a yr am bob

pin o'i niewn. Efe a lùniodd y Barph wyr-

gam hon, er nad gwyrgamedd y aarph hon;

ac er i ffyrdd Satan yn temtio fo.l mor annir-

nadwy a ffordd neidr ar graig, etto g&U Duw
eu holrhain; ie, y mae efc ar uuwaith yn

canfod ei holl feddyliau. "Y mae uffern

yn noetb ger ei fron ef , ac nid oes dô ar ddis-

tryw " (Iob xxvi. 6), ac nid oes i'r dinystr-

ydd un gorchudd. Drachefn, ystyria ef fel

carcharor i Dduw, yr hwn sydd yn ei ddal

yn dn mewn cadwynau ; ac felly y mae yn

rhaid ei fod ef sydd yn edrych ar ei ol yn
gwybod i ba le yr ä ei garcharor, yr hwn ni

all ysgogi heb ei oddefiad t f. Yn ddiweddaf

,

ystria Satan fel cenad Duw ; © blegid y cyf-

ì*y^v yw efe. Drwg ysbiyd oddi wrth yr

Arglwydd a flinodd Saul (lSam. xvi. 14), a'r

hwn sdd yn rhoi ei negcs, a all fynegi i ti

pa beth ydyw. Dos ynte ac ardda âg anner

Duw, defnyddia dy hawì yng Nghrist, yr

hwn ayr >t hyn o'll a <vyr ei Dad , ac y mae «

efe yn barod i hysbysu ì ti bob peth a fyddo

yn berthynol i ti : loan xv. 15. Efe a ddar-

luniodd y diafoi oedd yn dyfod yn erbyn

Pedr, a'r lleill o'r apostolion, ac a'i myneg-

odd )Ti ffyddlawn iddynt, cyn iddynt hwy
feddwl ani y fath beth: Luc xxii. 31, &c.

Trwy law Crist yr ä pob negeswaith yn y nef

ac yn uffern : Mat. xxvii. 18 ; Dat. i. 18. Yr
ydym yn byw mewn amser o weithredoedd

mawrion, cynghorion d^nion, a dichellion

ar bob ochr ; ac nid oes ond ychydig o'r rhai

sydd yn sefyll ym mhen uchaf y byd yn gwy-

bod am y dirgelion gwladol hyn : nid yw y
lleill oll yn gwybod ond am ychydig heb law

hanes cyffredin. Fel hyn y mae mewn golyg-

iad ar y cynllwynion hyny a lunia Satan yn

ei gynghor uffernol yn erbyn eneidiau dyn-

ion: nid oes ond ychydig a yr ddim o

sylwedd am fwriad Satan yn eu herbyn ; a'r

rhai hyn yw y saint, oddi wrth ba rai nis

gall Duw gelu cynghorion ei gariad ei hun

;

eithr y mae yn anfon ei Ysbryd i ddad-

guddiò iddjmt yma yr hyn y mae yn ei

ddarparu iddynt yn y nef (1 Cor. ii. 10) ; ac

am hyny, llawer llai y cela efe un ystryw

niweidiol o eiddo Satan oddi wrthynt.

(2il.) Bydd yn dra chydnabyddus â'th

galon dy hun, a thi a adnabyddi yn well ei

fwriad ef i'th erb)Ti, yr hwn a gymnier ei

ffurf o demtiad oddi wrth duedd ac agwedd

dy galon ál Megys y gwna llueddwr fyned

oVmgylch dinas, a thremio yn fanwl arni,

ac yna gosod ei beiriannau dinystr yn y lle y
caffo fwyaf o fantais ; felly yr amgylchyna

Satan, ac yr ystyria y Cristion 5nn mhob
! man cyn iddo ei demtio.

(3ycìd.) Bydd ofalus i ddarllen gair Duw,
gan ddal arno. Yn hwn, ti a gei hanes y
brwydrau hynotaf a ymladdwyd gan y ced-

1 yrn, neu y saint enwocaf ym myddin Crist,

yn erbyn Satan, yrhyfelwr mawr. Yma, ti

a clli weled y modd y darfu i Satan eu lled

faeddu, a'r modd yr ad-ennillasant eu tir ar

|

ol ei golli. Yma y cei ei gyfriu-gynghor ef

yn ddadgaddiediff. Nid oes un chwant a'th

berygla na ehei ddarluniad o hono yma; na

themtasiwn heb fod i ti y.n y gair arfogiad

iw herbyn. Y mae son y buasai i ryw
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Iuddew wenwyno Luther, oni buasai y rhag-

flaeniad dedwydd, trwy fod ei lun wedi

cael ei anfon at Luther, gyda rhybudd oddi

wrth gyfaill ffyddlawn am iddo ochelyd y
cyfryw ddyn, pan y gwelai ef ; ac ruai trwy

hyn yr adnabu efe y lìeiddiad, ac y diangodd

o'i law. Y mae y gair yn dangos i ti, O
Gristion, wynebau y chwantau hyny, a rydd

Ba-tan ar waith i gigyddio dy enaid gwerth-

fawr .__« Ynddynt hwy hefyd y rhybuddir

dy was : o'u cadw y mae gwobr lawer," medd
Dafydd; Salm xix. 11.

PENNOD. V.

JÀe v dangosir cyfrwysdra Satanfel bhntor a chy-

huddwr am bechod; ac y dadguddir amryw o%

gynllwynion a'i ddichellion ef i aflonyddu ysbryd-

oedd y saint.

Yr ail beth cyffredin a ddengys Satan yn

elyn mor gyfrwys yw ei waith yn aílonyddu

heddwch y saint, ac yn trallodi eu hysbryd-

oedd. Megys mai gwaith yr Ysbryd Glân

yw bod, nid yn unig yn Sancteiddydd, ond

hefyd yn Ddiddanydd, a'i ffrwythau yn gyf-

ìawnder a heddwch ; felly y mae yr ysbryd

drwg, Satan, yn hudwr i bechod, ac hefyd

yn gyhuddwr am bechod; yn demtiwr a

blinwr, ac yn wir yn yr nn drefn. Megys

y mae yr Ysbryd Glân yn gyntaf yn Sanct-

eiddydd, ac yna yn Ddiddanydd; felly Satan,

yn gyntaf yn demtiwr, yna yn flinwr. Fe

geisiodd meistres Ioseph yn gyntaf ei ddenu

i foddio ei chwant ei hun ; a chan i'r llinyn

hwnw dori, yr oedd ganddi hi un arall—ei

gyhuddo a'i gystwyo ef ; ac yn lle dadl, yr

oedd ganddi hi ei wisg ef i guddio eî malais.

Ac nid anhawdd chwaith yw i Satan bigo

twll yng ngwisg y Cristion, pan fyddo yn

rhodio fwyaf gwyliadwrus. Eisteddle pri-

odol pechod yw yr ewyllys ; eisteddle cysur

yw y gydwybod. Ni fedd Satan y wybod-

aeth gyílawn am, na'r awdurdod ar y rhai

hyn, gan eu bod tan glo i bawb arall ond

Duw ; ac am hyny, yr hyn a wna efe, pa

un bynag ai mewn temtasiynau i aflanhau

ai i aflonyddu, sy trwy ddichellion yn fwy

na thrwy rym amlwg ; ac nid yw efe, wrth

gyhuddo, yn wanach nag wrth demtio. Y
mae gan Satan, fel y sarph, ffordd ar ei

ben ei huu. Mae symmudiad creaduriaid

ereill rhag blaen, ond y sarph a ä ar ei hosgo

fel y dywedwn, tan ymddirwyn ac ymddol-

enu ; fel, pan welwch un yn ymlusgo, mai

prin y gallwch ddirnad pa ffordd y mae yn
tueddu. Felly, y mae gan Satan, yn ei

demtasiynau aflonyddus, lawer o ddichellion

dyrus, yn troi y ffordd yma a'r ffordd acw,

er mwyn celu ei amcanion yn well rhag y
Cristion. Hyn a ymddengys fel y canlyn:—

dosb. I.

Yn gyntaf, efe a flina y Cristion trwy osod

ei eppil ddu ei hun wrth ei ddrws ef, a'i

gyhuddo fel tad yr anghenfilod hyny. Ac
yn hyny y mae mor nodedig o fedrus, hyd

onid oes llawer o anwyl saint Duw yn cael

eu dyrysu a'u tristau yn alaethus^ fel pe

byddent y cablwyr gwaethaf, a'r rhai nrwyaf

annuwiol o fewn y byd. Ond yn d'diau, ei

waith ef ei hun ydyw rhoddi y cwpan yn y
sach, etto y mae efe yn gyfrwys^ gelgar yn

y trosglwyddiad i fynwes y Cristion; ac

felly, er ei fod mewn syndod a dychryn wrth

yr olwg arnynt, etto, gan ei fod yn eiddigus

o'i galon ei hun, ac yn anadnabyddus o'r

cyfryw ystrywiau o eiddo Satan, ni fedr efe

ddirnad pa fodd y deuai y fath ysgogiadau

i'w feddwl, heb eu bod wedi eu magu yn ei

galon ddrygionus ei hun, a'u chwydu o'i

llawnder hi. Fel hyn y mae efe yn cym-

meryd bai y cabledd arno ei hun, am na

all gael allan yr iawn dad. Y mae yn
galaru fel un wedi ei adael a'i wrthod gan

Dduw: "A phe ni byddai felly," medd efe,

"ni byddai genyf ddim o'r fath bryfed

uffernol yn ymlusgo yn fy mynwes." Ac
yma y mae Satan yn cael ei gais a'i amcan

;

herwydd nid yw efe mor ffol a gobeithio y
caiff groesaw gyda'r dorf erchyll o feddyliau

càbleddus ac annuw yn yr enaid hwnw a

roddodd nacad iddo pan oedd yn dyfod

mewn ffordd ddengar. Na : ond ei fwriad

ef yw dial ; o herwydd na fyn yr enaid ym-

roddi i'w chwant ef mewn ffyrdd ereill ; am
hyny, efe a'i blina ac a'i brawycha â'r imp-

iau hyn o gabledd. Megys y gwnaeth efe â

Luther, gan ymrithio iddo ; a phan wrth-

wynebwyd ef ganddo, efe a aeth ymaith, aç

a adawodd sawyr atgas yn yr ystafell ar ei

ol. Felly, wedi i'r Cristion guro Satan yn

01 yn ei demtasiynau mwy dengar, y mae

o'i gynddaredd yn bytheirio allanydrew-

dod hwn o ysgogiadau cableddus i'w flino

a'i frawychu ef, fel y tyno y Cristion o hon

ynt ryw benderfyniad athrist neu gilydd.

Ac yn wir, y mae pechod y Cristion, yn gy-

ffredin, yn fwy yn y casgliad a dyno efe

oddi wrthynt (sef nad yw efe yn blentyn i

Dduw, &c.) nag yn y cynhyrfiadau eu hun-

ain. Gan hyny, y cwbl o'r cynghor a

roddaf i ti, yn yr achos yma, yw hyn—gwna
â'r ysgogiadau hyn fel yr arferir gwneyd â'r

crwydriaid a'r dyhirwyr sydd yn cerdded y
wlad. Y rhai hyn, er na fedrwch eu cadw

rhag myned trwy eich tref , etto chwi a

edrychwch na chânt breswylio yno, ond eu

fflangellu, a'u hanfon adref. Felly, rhoddwch

y gyfraith ar yr ysgogiadau hyn trwy alaru

o'u herwydd, a'u gwrthwynebu, ac ni roddir

hwynt arnoch chwi ; i'e, y mae yn debygol

mai anfynychach y cewch eich blino gan y
fath ymwelwyr. Ond os bydd i chwi un-

waith eu croesawu hwynt, a bod yn fam-

maeth dros Satan iddynt, yna bydd i gyf-

raith Duw eu bwrw arnoch chwi.

DOSB. II.

Yn ail, Pichell arall gan Satan fel bünwr
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yw, mwyhau pechodau y Cristion ; ac yn eu

herbyn y mae ganddo ddawn nodedig am
groch-feio; nid am ei fod yn casau y peehod,

ond y Cristion. Yn awr, yu hyn, ei brif

ddichell ydyw gosod y cyhuddiad fel yr yiu-

ddangoso megys cyhuddiad yr Ysbryd Glân.

Efe a yr fod saeth o gawell Duw yn dwfn-

glwyfo ; ac am hyny, wrth gyhuddo, efe a

ddaw yn enw Duw. Yn debyg i hyn: bwr-

iwch fod plentyn yn gwybod ynddo ei hun

ei fod wedi anfoddio ei dad, a rhyw ewyll-

ysiwr drwg iddo, er mwyn ei drallodi, yn

ffuglunio Uythyr, megys oddi wrth ei dad,

ac yn ei drosglwyddo yn ddichellgar i law y

mab, yr hwn y mae efe yn ei dderbyn niegys

oddi wrth ei dad. Yn hwn, y mae efe yn ei

gyhuddo o lawer o feiau trymion, yn ei

wrthod, ac yn bygwth na chaiíF efe byth

ddyfod i'w olwg, na derbyn ganddo geiniog

o gynnysgaeth. Y mae y bachgen, druan,

yn ymwybyddus o aml ymddygiad anufudd,

ac yn anwybyddus o'r ddichell, yn ei gym-

meryd ato yn ddwys ; ac ni fedr na bwyta

nac yfed, na chysgu, gan ofid. Dyma wir

drallod wedi ei fagu ar sail gau a dychym-

ygol. Fel hyn y mae Satan yn sylwi pa

fodd y mae pethau yn myned rhwng Duw
a'i blant ; hwn a hwn y mae yn ei weled yn

ymarhous yn ei ddyledswydd, yn feius yn y
gorchwyl acw, ac efe a yr fod y Cristion

yn wybyddus o hyn, ac y bydd i Ysbryd

Duw hefyd ddangos ei anfoddlonrwydd am

y rhai hyn. Dyma ddau annogiad i Satan

dynu cyhuddiad llawn, gan grafu i fyny bob

chwanegiad erchyll y gall feddwl am dano,

a'i roddi at y Cristion megys peth wedi ei

anfon gan Dduw. Fel hyn y dysgodd efe i

gyfeillion Iob gasglu i fyny y gwaüau hyny

a syrthiodd oddi wrtho yn ei gyfyngder, a'u

hergydio yn ol i'w wyneb ef, fel pe buasent

hwy yn ddiau wedi eu danfon gan Dduw
i'w gyhoeddi ef yn rhagrithiwr, a dadgan ei

ddigder ef am hyny.

Hol. Ond pa fodd y mae i ni wybod gwa-

haniaeth rhwng gau gyhuddiadau Satan, a

cheryddon Duw a'i Ysbryd ì

At. 1. Os byddant yn croesi rhyw weith-

red neu waith blaenorol o eiddo yr Ysbryd

yn dy enaid, eiddo Satan ydynt, nid eiddo

yr Ysbryd Glân. Yn awr, y mae i chwi

Bylwi—ymgais Satan wrth gyhuddo y Crist-

ion, a mwyhau ei bechod, ydyw ei ddiseiutio

ef, a'i berswadio nad yw efe ond rhagrith-

Ìwt. O! medd Satan, yr ydwyt ti wedi

dangos pa beth ydwyt ;
gwel y fath frych-

euyn sydd ar dy wisg : nid brycheuyn plent-

yn yw hwn. Pwy, o'r rhai fu erioed yn sai i it,

a wnaeth y fath bechod, ac yn y fath fodd ì

Mi a warantaf i ti nad yw dy holl gysuron

a'th hyder y bostiaist am danynt ond ffals-

edd. Fel hyn, chwi a welwch fod Satau, ar

un dyrnod, yn chwilfriwio y cwbl. Rhaid

i'r hoU adeilad o ras ag y bu Duw lawer

ftlwyddyn yn ei chodi yn yr enaid, yn awr,

ar un awel o'i safn faleisus ef, gael ei

chwvthu i lawr, ac i'r holl gysuron melua

â pha rai y bu yr Ysbryd Glân yn selio

cariad Duw, gael eu dileu gan yr un brych-

euyn hwn a dn Satan ar draws yr ysgnfen

deg o dystiolaeth y saint. Wel, enaid, er

ciy°gysur
>
gwybydd, os bu i Ysbryd Duw

1 erioed ddechreu gwaith sancteiddiol neu

|

ùdyddanol, gau beri i ti obeithio yn ei dru-

garedd ef, nid yw efe, ni bydd byth, ac m
ddichon fod, yn genadwr i ddwyn newydd

gwrthwyneb ì'th enaid; nid îe a nag e yw ei

iaith ef , ond ie ac amen, hyd byth. Yn wir,

pan fyddo y Cristion yn chwareu y gwam-

mal-ddyn, efe a all geryddu ; ie, efe a wga,

ac a ddywed yn groyw wrth yr enaid am ei

bechod ; megys y dywedwyd wrth Dafydd

trwy Nathan, " Ti yw y gr;" hyn a wnaeth-

ost ti ; ac mae yn darlunio ei bechod ef yn y
fath liwiau gwaedlyd ag a wnaeth i galon

Dafydd doddi, fel pe buasai yn gynntfer

o ddefnynau dwfr. Ac nid digon ganddo

hyny, ond y mae yn dywedyd wrtho pa fath

wialen oedd yn mwydo iddo, i'w ddolurio

hyd adref : y byddai i un o'i dý ei hun—
neb araU ond ei hoff blentyn—gyfodi ì'w

erbyn ; a hyn fel y byddai iddo ddirnad yn

weU pa mor adgas gan Dduw oedd ei bech-

od ef, plentyn, a sant, pan gatiai wybod pa

beth oedd fod ei anwyl blentyn ef yn rhuthro

y n fradwrus am ei goron, ac yn hela yn annat-

uriol am ei fywyd gwertbfawr. Etto, trwy

hyn oU, ni chlywir un gair gan Nathan yn

dysgu i Dafydd ddiseintio ei hun, a galw ì

gwestiwn waith Duw yn ei enaid. Na, nid

oedd ganddo ef ddim o'r fath neges oddi

wrth Dduw ;
yr oedd wedi ei anfon i beri

iddo alaru am ei bechod, nid o herwydd ei

bechod i ammheu ci gyflwr, yr hwn yr oedd

Duw mor fynych wedi ei roddi tu hwnt 1

ammheuaeth.
2. Pan fyddont yn goganu cyfoeth gras

Duw, ac yn bwrw ar y Cristion, fel ag i

roddi anair hefyd i enw da Duw ;
yna, nid

oddi wrth yr Ysbryd Glân y maent hwy,

ond oddi wrth Satan. Pan fyddo eich pech-

odau yn cael eu dangos felly, a'u mwyhau
o'ch blaen, fel ag i fod tu hwnt i drugaredd

natur Duw, neu ynte i ras ei gyfammod ef,

yma y mae y diafol yn dangos ei hun :
oddi

wrth y celwyddwr brwnt hwnw y mae hyn.

Areithiwr dros Grist yw yr Ysbryd Glân,

i'w ganmawl ef wrth eneidiau, ac i enmU
pechaduriaid i gofleidio gras yr efengyl ;

ac

a ddichon y fath eiriau ddyferu o'i enau

sanctaidd ef ag a attaliai y briodas, gan

leihau bri Crist ym meddyliau y creadur?

Chwi ellwch ddeall ym mha le y bathwyd

hwynt. Pan glywoch un yn canmawl un

arall fel gr doeth neu dda, ac o'r diwedd

;

yn dyfod â rhyw ond i mewn, yr hyn sydd yn

anafu y cwbl, chwi ellwch yn hawdd feddwl

I mai nid cyfaill i'r gr ydyw efe, ond rhyw

elyn cyfrwys, sydd, trwy rith ganmawl, yn
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chwennyeh gwaradwyddo yn fwy ; ac felly,

pan arddangosir Duw o'ch blaen fel un tru-

garog a graslawn, ond nid i'r fath bechadur

anferth a thi; fel un yn nieddu gallu a

grym, ond nid yn alluog i' th achub di, gelli

ddywedyd, Ymaith, Satau, y mae dy lefer-

ydd yn dy gyhuddo.
DOSB. III.

Yn drydydd, Dichell arall gan Satan yw
traws-ddadieu yn erbyn dyledswyddau a

chyiiawniadau y Cristion; a thrwy hyn y
màe yn peri iddo lawer o ddyryswch a blin-

der. Y mae efe yn yr addoliad mor fuan

ag y medri dithau, Gristion, fod, ar dy oreu

;

ydyw, y mae yn sefyll dan iîenestr dy ystaf-

ell, ac yn gwrandaw pa beth a ddywedi
wrth Dduw yn y dirgel; ac o hyd yn chwilio

pa fodd i roddi cwyn i'th erbyn am dy ddyl-

edswydd. Yn debyg i rai a wrandawant
bregethau, i ddal a chnoi ar eiriau y preg-

ethwyr, fel y galiont ei wneyd ef yn dros-

eddwr o herwydd rhyw air neu gilydd allan

o'i le ; neu yn debyg i ddadleuwr jsyfrwys

yn yr ysgolion
;
yr hwn, tra y mae ei wrth-

wynebwr yn brysur yn darllen ei fater, sydd

yntau yn myfyrio pa fodd i'w wrthbroü.

Ac yn ddiau, y mae Satan mor fedrus yn
hyn a'i fod yn abl i dynu ein dyledswyddau
yn ddarnau, a'u hacru felly hyd oni ym-
ddangosant yn ffurfiol, er gwresoced fydd-

ont
;
yn rhagrithiol, er iddynt fod wedi eu

prydferthu â llawer o burdeb. Erbyn dar-

fod dy ddyiedswydd, Gristion, y dicheìlwas

hwn a saif i fyny i ddattod dy waith : yma,
efe a ddywed, yr oeddit yn chwareu y rhag-

rithiwr; yn wresog, ond niewn liunau gais;

yma yn wibiog, ac acw yn gysglyd
;
yn fuan

drachefn yn ymchwyddo gan falchder; a

pha wobr sydd i ti ei disgwyl oddi ar law
Duw, ar ol i ti anafu ei waith, a'i hollti oll

yn ysglodion ? Fel hyn y gwna efe i lawer
enaid truan dreulio bywyd blinderus; nid
oes dim a wnânt nad oes ganddo ef ergyd
ato, fel na wyddant pa un oreu—gweddio ai

peidio ; ac wedi iddynt weddio a gwrandaw,
a ydyw yn ateb i ryw ddyben ai nid ydyw.
Fel hyn y mae eu heneidiau yn siglo . mewn
ammheuaeth, a'u dyddiau yn myned heibio
mewn gofid, tra y mae eu gelyn yn sefyll

mewn congl, ac yn ymfoddhau yn y twyll a
roddodd arnynt—fel un wedi rhoddi llun
pryf copyn yn y ddysgl, yn peri i'r rhai a
fyddo wrth y bwrdd naill ai drwgdybio am
y bwyd, fel na fedrant ei fwyta, ai bod
mewn ofn am danynt eu hunain ar ol bwyta,
rhag eu bod wedi eu gwenwyno yn eu bwyd.

C'west. Ond chwi a ddywedwch, Pa beth a
fyuech i ni wneuthur yn yr achos hwn i

wrthsefyll dadleuon dichellgar Satan mewn
perthynas i'n dyledswyddau 1

At. 1. Pared hyn i ti fod yn fwy manwl
yn yr hyn oll a wnelych. Hyn yw gwir
ddyben Duw yn ei oddefiad i Satan eich

gwylio yn y modd hwn ; fel y byddo i chwi

—ei bìant—fod yn fwy eich gofal ; am fod

genych un â golwg arnoch a fydd yn sicr

o ddywedyd chwedlau am danoch chwi wrth
Dduw, ac o'th gyhuddo di hefyd wrthyt dy
hun. Onid yw yn gweddu i ti ysgrifeuu dy
gopi yn deg, gan fod y fath farnydd yn ei

ddarllen ac yn ei fanwl chwilio ? Onid yw
yn perthyn i ti wybod yn dda^am dy galon, a

chwilio yn ddyfal yn yr Ysgrythyrau, i gael

gwybod hynt dy enaid, o ran pob dadl mewn
achosion cydwybod, pan y mae genyt y fath

groes ddadieuwr cyfrwys i'th ateb ?

2. Gwnaed hyn di yn fwy gostyngedig

Os ydyw Satan yn gallu rhoddi cymmaint
i'th erbyn yn dy ddyledswyddau goreu, O

'

ynte, pa faint a all dy Dduw roddi ? Ma«
Duw, weithiau, yn goddef i wendidau ei

bobl fod yn wybyddus i'r annuwiol, sydd yn
barod i'w curo a'u gwawdio o'r achos, ond
i'r dyben o ddarostwng ei bobL A pha
faint mwy isel y dylai y cyhuddiadau hyn
gan Satan, sy mewn rhan fawr yn rhy wir

ein gosod ni ger bron Duw ì

3. Crafía ar dwyll dadl Satan. Hyn, pan
ganfyddech, a fydd yn help i ti atteb ei

groes ddadl, sydd â'i thwyll yn ddyblyg.

(laf.) Efe a haera wrthyt fod dy ddyled

swydd a thithau yn rhagrithiol, yn falch,

ffurfiol, &c, am fod rhywbeth o'r pechodau

hyn i'w gael yn dy ddyledswyddau. Yn
awr, Gristion, dysg di wahaniaethu rhwng
balchder inewn dyledswydd, a dyledswydd

falch; rhagrith mewn dyn, a rhagrithiwr;

gwin yn y dyn, a dyn mewn gwin.
_
Y mae

gan y goreu o'r saint y fath lygredigaethau

yn ymgynhyrfu ynddynt, ac yn eu dyled-

swyddau : yr adar hyn a ddisgynant hyd yn
oed ar ofFrwm Abraham (Gen. xv. 11); ond
cysura dy hun â hyn—os wyt yn caeí plaid

o fewn dy fynwes yn dadleu dros Dduw, ac

yn ardystio yn erbyn y rhai hyn
;
yna, dy

fod di a'th wasanaeth yn berffaith mewn
ystyr efengylaidd. Y mae Duw yn edrych

ar y rhai hyn fel gwaeleddau dy ystâd afiach

yma isod, ac yn tosturio wrthyt, fel y gwnei

dithau wrth dy blentyn cloff. Mor adgas

yw hwnw genym a wawdio un o herwydd
diffygion naturiol—cibddellni, bloesgni, &c.

Cyffelyb yw y rhai hyn yn dy natur newydd
di. Y mae hyny yng ngweddi Crist yn

erbyn Satan: "A'r Arglwydd a ddywedodd
wrth Satan, Cerydded yr Arglwydd dydi,

Satan ; sef yr Arglwydd yr hwn a ddewis-

odd Ierusalem, a'th geryddo : onid pentewyn

yw hwn wedi ei achub o'r tân ?" Zech. iii. 2.

Fel pe dywedasai Crist, Arglwydd, a oddefi

di i'r ysbryd cenfigenus hwn edhw i'th

blentyn gwan, a'i gyhuddo am y gwendidau

hyny* sydd yng ngln â'i ystâd ammher-
ffaith? Nid yw efe ond wedi ei newydd
dynu o'r tân ; nid rhyfedd fod rhai gwreich-

ion heb eu diffodd, peth llygredd heb ei

farwhau, rhai pethau annhrefnus heb eu

diwygio yn ei le a'i alwad ef. A'r hyn a
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wnaetli Crist dros Iosuah, y mae yn ddibaid

yn ei wneuthur dros ei saiut oll, gan eiriol

yn achos eu gwendidau gyda'i Dad.

(2il.) Twyìl arall gau Satan yw ei ddadl-

euaeth oddi wrth y pechod sydd yn eiu

dyledswyddau, at eu bod yn auuerbyiiiol.

A dybi di, medd efe, y bydd i Dduw dder-

byn v fath ddarnau bylchog oddi ar dy lawî

(ini.í Duw Banctaidd yw efe? Yma, Grist-

ion, dysg di wahamaethu, ac atteb Satau.

Y mae derbyniad o ddau fath—derbyuiad

o beth fel taüad dyied, a derbyniad o beth a

gynnygir fel arwydd o gariad, a thystiolaeth

o' ddiolchgarweh. Efe, yr hwu ui fyn dder-

bvn arian bylchog, neu hauner y swm, yn

Ue taliad o ddyled, er hyny, a dderbyn yn

garedig ryw ddérnyn tolciog, os ei gyfaill a'i

denfyn iddo, fel arwydd o'i gariad. Y mae

yn wir, Gristion, am y ddyled sydd arnat ti

i Dduw, rhaid ei thalu yn arian da a chyf-

reithlawn ; ond, er dy gysur, gwybydd ynia

mai Crist yw dy dalwr : anfon Satan ato ef

;

arch iddo ddwyn ei gyn yn erbyn Crist, yr

hwu Bydd vn bared, ar ddeheulaw Duw, 1

atteb i'wr gyfrifon, a dangos ei dâl-gofiant

(dischargejam y ddyled i gyd ;
ond yn awr,

y mae dy gynawniadau a'th ufudd-dod di

yn dyfod tan olygiad arall (fel arwyddiou

o'th gariad a'th ddiolchgarwch i Dduw), ac

y mae dy Dad nefol o!r fath naws rasol fel

y bydd iddo dderbyn dy hatling. Ni wrth-

yd cariad ddim a anfono cariad. Nid pwys-

au na gwerth y rhodd, ond " deisyfiad dyn

yw ei drugaredd [neu garedigrwydd] ef;"

Diar. xix. 22.

DOSB. IV.

Pedweiydd dichell o eiddo Satan fel trall-

odwr yw tynu y Cristion i ddyfnder anob-

aith, dan rith ymddangosiadus ei fod heb

ymddarostwug digon am bechod. Ni a gawn

hyn wedi ei bennodi gan yr apostol fel un o

yBtrywiau y diafol: medd efe, " Fel na'n

siomer gan Satan ; canys nid ydym heb

wybod ei ddichellion ef " (2 Cor. ii. 11), sef

ei resymiadau dichellgar ef. Y mae Satan

yn gosod pwys ar ei ddichell hou : nid oes

un arf yu fynychach y-n ei law. Pa le mae

y Cristiou nad yw wedi ei gyfarfod yn y
drws hwn ? Yma y mae Satan yn cael y
Cristion yn un hawdd gweithio arno, gan

fod ynawssydd ynddo yn gweithio gydag

ef ; am fod y Cristion o hono ei him yn

achwyn am galedwch ei galon, ac yn dueddol

i goelio pwy bynag a fyddo o'r un gogwydd

a'i feddyliau trwm-fyfyr ei hun ; le, y mae

yn meddwl mai gwenieithio iddo mae pawb

a fyuai ei berswadio i'r gwrthwynel >. i 1 a wa

yw lliwio yr enaid liwuw yn ddu sydd o

wedd dywyll eisoes, na pheri i'r cyfryw gym-

meryd ìliw goleu Uawenydd a ehysur.

Cwest. Ondpafodd yrattébaf y gelyncyf-

rwys hwn, pan fyddo efe fel hyn yn aflon-

yddu fy ysbryd a'r ddadl uad wyf wedl fy

narostwng yn ddigonol am bechod, &c?

At. Yr wyf yn atteb'megys i'r un o'r blaen;

ymgais am ganfod twyll ei ddadl, a thi a roi

daw yn fuau aruo.

1. Ymae Satan yn dadleu fel hyn: Dylid

fod cyfattebiad rhwng pechod a'th dristwch

;

ac am h\Tiy, nid wyt ti ddim wedi ymddar-

ostwng 'digon. Y fath ddadl deg ei hym-

ddangosiad sydd yma, ar yr olwg gyntaf

!

Am y gosodiad cyntaf , Y dylai fod cyfatteb-

iad rhwng pechod a thristwch, gall Satau

ddangos i chwi ysgrythyr. Yr oedd Ma-
nasseh yn bechadur mawr ; a thristwch cy-

ífredin ni wuai y tro iddo ef :
" A phan oedd

gyfyng arno ef , efe a weddiodd ger bron yr

Arglwydd ei Dduw, ac a ymostyugodd yn

ddirfawr o flaen Duw ei dadau ;" 2 Cron.

xxxiii. 12. Yn awr, medd Satan, pwysa di

dy bechod gyda dy dristwch yn y clorianau:

a wyt ti gyinmaint o alar'r, ag a fuost o

bechadiu- ? Am gynnifer o flynyddau, ti a

ddeliaist ryfel >ti erbyu yr Hollalluog, dan

fathru ei ddeddfau, llwytho ei amynedd nes

ydoedd yn gruddfau, yn gwanu ystlys Cnst

â'th ddagr waedlyd, tra yr oeddit yu tristau

ei Ysbryd ac yu gwrthod ei ras—ac a wyt

ti yu meddwl y bydd i bigiad bychan—

fel cwmmwl ar dreigl, yn gollwng ychydig

ddafnau—gael derbyniad yn awr ? Na
: y

mae yn rhaid i ti fwydo mewn goüd, fel y
buost ym mwydo mewn pechod. Yn awr, i

ddangos i chwi y twyll, gwahaniaethwn aiu

gyfattebiad deublyg mewn tristwch.

(laf.) Am gyfattebiad (neu gymnihwysedd)

manwl o dristwch i'r hyn sydd yn hanfodol

i natur a drwg haeddiaut pechod.

(2il.) Mae c)Tumhwysedd, yn ol cyfraith

a rheol yr efengyl.

Yn awr, nid yw y cyntaf yn bosibl, am

fod y sarhad a wnaed, trwy y pechod lleiaf,

yn anfeidrol, o herwydd ei wueyd yn erbyn

Duw anfeidrol; a phe byddai yn bosibl, etto,

yn ol cynnwysiad y cyfammod cyntaf, ni

byddai yn dderbyniol, o herwydd nid oedd

yn hwnw un gair i roddi gobaith am ailgyn-

nyg trwy edifeirwch : ond y llall, yr hwn
sdd yn dristwch efengylaidd—y mae hwu
vu wir edifeirwch (Act. v. 31 ; Zech. xii. 10),

vn flBrwyth o ysbryd yr efengyl, ac i'w broù

Vu ol rheol yr efengyl : dyma ì ti rodd er dy

gynnorthwy. Megys y gwelwch weithiau

yn y ffbrdd fawr : lle y byddoy dyfroedd yn

rhy ddwfn i deithwyr, chwi a gewch bont

bren, neu sarn, fel y galler ysgoi y llif, a

myned ym mlaen yn ddiogel; ac felly, md
oes ond rhai sydd heb lygaid, neu yn fedd-

won, a anturiant fyued trwy y dyfroedd, pan

v mae lìe i ochel perygl. Dyn marw wyt

tij os meddyH gyfatteb i'th bechod â chyfat-

tebrwydd o dristwch : buan y byddi dros dy

!
„ -n, ac vn ymdagu â'th ddagrau dy hun, ond

byth heb gael dros y pechod lleiaf a wnaeth-

ost. Gan hvny, feì yr wyt yu caru dy fyw-

yd, na ddos yin mlaen ; ond tro o'r naill du,

i lwybr yr efengyl, a thi a ddiengi o'r perygl.
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! chwi eneidiau temtiedig, pan cld}rwedo
Satan wrthych nad ydych yn ddigon ym-
ddarostyngol, gwelwch pa le y inae i chwi
gael cymmhorth. " Rhufeiniad wyf íi," medd
Paul. " Appeli-o yr wyf at Caisar." Crist-

ion wyf fi, dywed dithau : appelio yr wyf at

gyfraith Crist. A pha beth yw cyfraith yr
efengyl am hyn ? Y mae tristwch calon yn
dristwch efengylaidd: "Hwythau wedi clyw-

ed hyn, a ddwys-bigwyd yn eu calon;" Act.

ìi. 37. A Phedr, fel meddyg gonest, nid y

w

yn cadw y rhai clwyfus hyn yn hwy a'u

gwaed yn llifo ; ond y mae yn ebrwydd yn
rhoi plastr yr efengyl wrth y dolur :

" Cred
yn yr Arglwydd Iesu Grist." Yn awr, y
mae pigiad hyd y galon, yn fwy nag archoll

yii y gydwybod. Y galon ydyw eisteddle y
bywyd. Y mae pechod, ar ol cael pigiad

yno, yn gorwedd i farw. Gwueuthur rhyw
beth o'r galon a'i gwna yn gymmeradwy :

Eph. vi. 6. Yn awr, enaid truan, a eistedd-

asit ti cyhyd yng nghymon Satan, pe buasit

yn iawn ddeall hyn ì A yw dy galon yn dy
ryddhau, ynte yn dy gondemnio, pan y byddi
yn y dirgel, yn galaru am dy bechod ger
bron Duw ? Os yw dy galon yn ffals, nis

gallaf dy helpio, na'r efengyl ei hun chwaith:
ond os diffuant, y mae i ti hyder ar Dduw

:

1 Ioan iii. 21.

Ail ddadl a arfer Satan yw hon. Y dyn
sydd â'i dristwch yn fyr o dristwch rhai na
wir edifarhasant erioed, nid yw hwnw wedi
ymddarostwng. digon : ond, ddyn, y mae dy
dristwch di yn llai nag a fu ar rai nad edif-

arhasant yn iawn erioed ; ac am hyny, &c.

Wel, y mae y gosodiad cyntaf yn gywir : ond
x»a fodd y prawf Satan ei ail bwngc ! Fel
îiyn: bu yn drwm ar Ahab am ei bechod; ac
fe gerddodd mewn sach lian. Bu ar ludas
ofid chwerw. O ! medd Satan, oni adwaenit
ti hwn a hwn, a fu yn gorwedd dan ddych-
ryn cydwybod, yn rhodio mewn helynt tra

athrist gynnifer o fisoedd, a phawb yn ei

gymmeryd fel y dychwelwr penaf yn y wiad

;

er hyn, y mae o'r diwedd wedi syrthio yn
ffiaidd, a throi yn wrthgiliwr; ond ni theiml-
aist ti erioed y fath lymder a hwnw, gan
dreulio cynnifer o ddyddiau a nosweithiau
blinion mewn galar ac wylofain chwerw

;

ani hyny, yr wyt ti yn fyr wrth un a syrth-
iodd yn fyr o edifeirwch. Yn wir, y mae
yma faen tramgwydd blin i enaid mewn
awr o brofedigaeth. Yn debyg i long wedi
suddo yng ngheg y porthladd, yr hyn sydd
yn fwy enbydus i ereill na phe buasai edi
colli yng nghanol y môr. Mae llai o dram-
gwydd trwy bechodau yr annuwiolion, sydd
yn suddo, fel pe buasai, yn y môr llydan o
halogrwydd, na thrwy y rhai a argyhoedd-
wyd o beehod, a flinwyd yn eu cydwybod,
ac sydd yn methu mor agos i'r porthladd

;

fel pe byddai o fewn golwg i achubol ras.

Eneidiau temtiedig, nid hawdd y gallant fyn-
ed dros y rhai hyn heb daraw. A wyf fi yn

well na'r cyfryw un a drodd allan yn ddrwg
yn y diwedd 1 Yn awr. i roi i ti betb help at
gael allan ddichell y ddadl hon, y mae yrt

rhaid gwahaniaethu rhwng y dychrynfeydd
neu yr ofnau sydd yn canlyn tristwch a phri-
odol natur y gras hwn. Y rhai cyntaf, sydd
yn chwanegol, gellir eu gwahanu oddi wrth
y llall ; fel terfysg y môr a benr gan y
gwynt, oddi wrth y môr pan dawelo y
gwynt. Oddi wrth y gwahaniaeth hwn,
cymmerwch ddau gioad :

—

(laf.) Fe all un fod yn fyr o ragrithiwr
yn y dychrynfeydd sydd weithiau yn canlyn
gyda thristwch, ac etto fod yn meddu y gras
hwn ; tra y mae y llall, er ei holl ddychryn-
feydd, yn fyr o hono. Y mae Cristionogion
yn rhedeg i aml gamgymmeriad wrth farnu
yn ol yr hyn sydd yn cyd-ganlyn, yn lle yn
ol yr hyn sydd yn hanfodol i natur dyled-
swyddau a grasau. Weithiau, ti a glywi un
yn gweddio gydag ymadrodd cynhyrfiol, tra
yr wyt tithau ond prin yn gallu caeí ryw
ychyclig eiriau candryll mewn gweddi; ac
yr wyt yn barod i'th gyhuddo dy hun, a'i

fawrygu yntau ; fel pe byddai eur-olchiad yr
allwedd yn peri iddo agor y drws yn well.

|

Yr wyt yn gweled un arall yn llawn o law-

I
enydd, yr hyn yr wyt ti yn fyr o lnono ; ac

I yr wyt yn barod i benderfynu fod ei ras ef

yn fwy, a'th ras dithau yn llai ; pryd y gall

fod geuyt ti fwy o wir ras, a'th fod yn unig
yn fyr o oleu i ddangos i ti pa le y mae yn
gorwedd. Gwylia rìiag barnu wrth bethau
chwanegiadol : fe aJlai dy fod heb glywed
cymmaint o drwst cadwynau uíf'ern, neu o
grochlefau y damnedigion yn dy gydwybod,
i beri i'th gnawd grynu ; ond ai ni welaist
mewn Crist yn gwaedu yr hyn a barodd i'th

galon doddi a galaru, ie, fBeiddio a chasau
dy chwantau yn fwy na'r diafol ei hunan ?

Yn ddiau, Gristion, y mae yn beth rhyfedd
cl^^wed y claf yn achwyn ar ei physygwi,
pan brofo ei physygwriaeth yn gweithio yn
effeithiol i arllwys ymaith ei naws afìach,

ac aciferu iechyd, yn unig am nad oedd efe

mor glaf ag y bu rhai ereill, tra y bu yn
gweithio. Enaid, y mae i ti fwy o achos i

fendithio Duw am i argyhoeddiadau ei Ys-
bryd weithio mor dyner arnat, i efFeithio

hyny ynot, heb ddyehrynfeydd a gostiodd
mor clclrud i ereiil.

(2il.)*Y mae hon yn ddadl mor wan fe]

mai i'r gwrthwyneb y mae. Po fwTyaf fyddo

y clychrynfeydd, Ueiaf ydyw y tristwch am
bechod, tra yr ai-oso y rhai hyn. Y mae y
rhai hyn, yn wir, weithiau, yn bai-ctoawl i

dristwch
;
yn niyned o flaen y gras hwn,

megys loan yn llyni o fiaen Iesu lariaidd.

Ond fel yr aeth Ioan i lawr, pan aeth Crist

i fyny (ei gynnydd ef oeclcl lleihad Ioan);

felly, fel yr à" gwir dristwch duwiol i fyny,
yr ofnau hyn a änt i lawr. Megys y casgí

gwynt y cymmylau, ond mai anfynych y
tawdd y cymmylau i wlaw dwys nes y tawelc
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y gwynt a'u casglodd ; felly y mae yr ofnau

hyu yn codi cyiumylau ein pechodau yn ein

cydwybodau ; ond pan doddo y pechodau

hyn i dristwch duwiol, fe ostega hyn yr

ystorm yn fuan. Yn wir, megys y niae

y gwyntoedd uchel yn chwythu ymaith y
gwlaw, felly fe wna yr ofnau hyn gadw yr

enaid draw oddi wrth dristweh efengylaidd.

Tra y mae y creadur yn croch-lefain ei fod

yn ddainnedig, y mae efe mor llawn o ofn

uffern, hyd onid yw pechod, niegys pechod—

yr hyn yw priodol wrthddrych tristwch duw-

iol—heb gael ond prin ei olygu, ua galaru o'i

herwydd. Mae llofrudd wedi ei gollfarnu

mor llawn o ofn angeu a meddyliau àm y
crogbren, fel y bydd i'r corff lladdedig 01-

wedd o'i flaen, ysgatfydd, heb alar o'i achos

ganddo ef. Ond pau ddyger iddo bardwn,

yna efe a all dywallt dagrau yn rhwydd yn

achos ei gyfaül lladdedig. "A hwy a edrych-

ant arnaf fi yr hwn a wanasant, galarant

hefyd am dano fel un yn galaru am ei gyn-

tafanedig, ac ymofidiant am dano ef megys

un yn gofldio am ei gyntafanedig." Ffydd

ydyw y llygad
; y mae y llygad hwn—wrth

ganfod ei bechod yn gwanu Crist, a Christ

yn maddeu ei bechod—yn effeithio ar y ga-

lon ; a'r galon yn peri ocheneidiau. Y cym-

mylau tufewnol hyn a doddant ac a lifant

yn ddagrau ô'r llygaid o fíydd ; a hyn oll a

fydd, pan na byddo tymmestl o ddychryn ar

yr ysbryd, ond hyfryd lewyrchiad cariad a

thangnefedd. Ac am hyny, Gristion, gwel

fel y mae Satan am dy dwyllo, pan fynai

dy berswadio nad wyt ti dan ddigon o

ymddarostyngiad, am nad ydyw yr ofnau

deddfol hyn yn canlyn dy dristwch.

PENNOD VI.

Cymmhwysiad byr o'r ail gangen yn y pwngc, tef

am gyfrwy&dra Satan fel Uinwr a chyhuddwr

am bechod.

De r
n. 1. A ydyw Satan moi gyfrwys i dori

ar heddwch y saint ? Y mae hyn yn profi

mai plant Satan ydyw y rhai a ddangosant

yr un gallu a dichell i flino ysbrydoedd y
saint ag a arfer eu tad uffernol. Nid äf i

Bon am erlidwyr gwaedlyd, y rhai ydynt ei

gaeth-weision lladd at gigyddio saint

;

ond aur y rhai hyny sydd yn blino ac yn

aflonyddii y cyfryw yn fwy dichellgar.

(laf.) Y rhai sydd yn crafu i fyny hen

bechodau y saint, y rhai y mae Duw wedi

eu maddeu a'u claddu, a hyn yn unig i ofidio

eu hysbrydoedd, a diwyno eu henw da. Y
mae y rhai hyn yn dangos eu malais ddieflig

yn wir, pan allant deithio cynnifer o flyn-

yddoedd yn ol er mwyn cael dyrnaid o dom
i'w daflu i wyneb y Cristion. Fel hyn yr

edliwiodd Simei i Dafydd, "Tyred allan,

tyred allan, r gwaedlyd, a gr i'r fall f 2

Sam. xvi. 7. Pan fyddo i chwi, sydd yn ofni

Duw, gyfarfod â'r cyfryw waradw yddiadau,

atebwch hwynt, fel Beza y Pabyddion hyny;

y rhai, o ddiffyg mater arall, a edhwiasant

iddo ryw beimillion gwammal a ysgrifenodd

efe vn ei ieuengctyd :
" Y mae y dynion hyn

(eb efe) yn dannod i mi ras achubol Duw."

(2il.) Y cyfryw ag sydd yn gwylio am
glotfni y saint, ac yn dal ar bob gwendid,

i'w gwneyd hwynt yn adgas, a'u hunain yn

ddifyr. Melldith ofnadwy y mae y cyfryw

yn ei dwyn arnynt eu huuain, er lleied y
meddyliant am dani—ddim llai na'r eiddo

Amalec, coffadwriaeth enw yr hwn y byg-

ythiodd Duw ei ddileu " oddi tan y nefoedd."

Pa ham ( Beth a wnaethai Amalec i haeddu

hyn ì Hwy a laddasant y rhai olaf
, y rhai

oedd weiniaid {Deut. xxv. 18, 19) ; ac ni all-

ent deithio gyda'r lleill. Ac a oedd hyn yn

gymmaint creulondeb ì Llawer gwaeth yw
taraw â mîn tafod gwatwarus y rhai gwein-

iaid mewn gras.

(3ydd.) Y cyfryw ag sydd yn tadogi eu

pechodau ar y saint. Fel hyn y mae Ahab

yn galw y prophwyd yn flinwr Israel, pan

mai
&
efe ei hun a th ei dad oedd yn euog.

Pa fath ofid, debygech chwi, oedd i ysbryd

Moses, fod i'r Israeliaid osod gwaed y rhai

a fu feirw yn yr anialwch wrth ei ddrws ef ?

Ond y gwír oedd, fel y gwyddai Duw, mai

efe oedd eu meichiai o hyd, pa bryd bynag y
codai Duw ei law i'w distrywio. A dyma

y cyhuddiad sydd yn cael ei fwrw ar y goreu

o weision Duw yn ein cenhedlaeth wyrgam

hon. Galiwn ddiolch iddynt hwy, medd y
rhai halogedig, am y cwbl o'n gresyni diw-

eddar yn y wlad ;
yr oedd ym yndda ddi-

o-on hyd oni fynent hwy ein diwygio. O

!

rhag cywilydd: na feiwch y physygwriaeth

da a weinyddwyd, ond corph afiach y genedl

nas gallai mo'i ddioddef.

(4ydd.) Y cyfryw a bechant eu hunain ar

y bwriad o flino ysbrydoedd y saint. Fel

hyn y cablodd Rabsaceh ; a phan ddymun-

wyd arno lefaru mewn iaith arall, aeth ym
mlaen yn waeth i'w poeni hwynt. Weith-

iau, chwi a gewch adyn halogedig yn gwybod

am un cydwydodol, na all oddef i enw Duw
gael ei gymmeryd yn ofer, nac i'w ffyrdd

gael eu gwawdio; ac o wir fwriad, efe a dery

at yr iaith hono a ferwina ei glustiau tyner,

ac a flina ei galon rasol ef . Y mae y cyfryw

yn taraw y tad a'r plentyn ar un dyrnod; nid

digon ganddo ddianrhydeddu Duw heb fod

ei blentyn ger llaw i weled a chlywed y cam

a wneir i'w Dad nefol.

Defn. 2. Gall hyn fod yn fater o syndod,

a diolchgarwch i bawb o honoch chwi, O
saint ! y rhai nid ydych y dydd heddyw dan

gauad-ddorau Satan. A yw efe mor gyfrwys

i derfysgu, ac a oes genyt ti beth heddwch

yn dy gydwybod? I bwy yr ydwyt ti yn

rhwymedig am y tawelwch sydd yn dy ys-

bryd ? Nid i neb ond i dy Dduw, dan aden
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yr hwn yr wyt yn eîstedd mor gly-d a âiôgêl
Ai nid oes digon o ddefnydd Eylosg yn dy
gydwybod i'w wreichion ef ei danío ì Fe
allai na ddarf.n i ti gyflawni y fath bech-
odau gwaedlyd ag ereill ; nid dyna yr achos
o dy heddwch : o blegid y mae y lleiaf yn
ddigon mawr i'th ddamnio, yn Uawer mwy
i'th flino. Ysgatfydd dy fod heb gwympo
yn anferth ar ol dy dròedigaeth (rhagorol yw
hyny, os wyt ti wedi hir sefyll) ; etto, gallai
ysbrydion dy bechodau cyn dy ail-eni fod yn
rhodio yn dy gydwybod. Yr wyt wedi cael
aml dystiolaeth o ffafr dy Dduw, onid wyt ?

Pwy a gafodd fwy na Dafydd ? Etto, ni a'i

cawn weithiau yn methu darllen ei dystiol-
aeth, ac fel .pe buasai efe heb erioed fedru
y fath wers : Salm lxxvii. Mae y teimlad
o gariad Duw yn dyfod ac yn myned gyda'r
prawf presennol. Y neb sy mewn tywyll-
wch nid yw tra byddo yno yn gweled mwy,
o herwydd y goleu gynt. O ! bendithia
Dduw am y goleu hyny sydd yn pelydru i

mewn trwy dy ffenestr di
; y mae Satän yn

cynllwyn i gloddio dan dy gysur bob dydd.Y mae y Ueidr hwn yn canfod dy ffrwythau
peraidd yn hongian

; y mae ei ddannedd yn
dyfru am danynt, ond y mae y mur yn rhy
uchel iddo i'w ddringo ; dy Dduw sydd yn
cadw y sarph hon allan o'th baradwys di.
Nid y gras Duw sydd ynot ti, ond ei ffafr ef,
fel tarian o'th amgylch, sydd yn dy ainddi-
nyn rhag yr un drwg.

Defn. 3. Yn drydydd, bydded i ystryw
Satan am aflonyddu dy heddwch dy wneyd
di, 0, Gristion

! yn fwy doeth a gwagelog

;

md un ffol sy genyt i ymdrin âg ef, ond un
digon call i ddwyn dy gysur ac anafu dy
lawenydd, oni wylier ef yn ofalus. Dyma
y tamaid melus y mae yn ei lygadu ; ac nid
yw yn anhawddach i chwi gadw y gwybed yn
yr haf allan o'ch bwydgellau rhag llygru eich
ymborth, na chadw Satan o'ch cydwybodau
LJawer pryd melus a ddygodd efe oddi ar yfiamt gan eu gyru i'w gwelyau heb eu swper.
Gwyha gan hyny, na ddygo efe yr eiddot
tithau hefyd.

PENNOD VII.
Tn cynnwys rhai cyfarwyddiadau tuag at gattellua dwgelu y Cnstion rhag rhuthriadau a chyn-

eSWH V M fÜ ter̂ ŝ dd ar heddwchyr

Cwest Pa fodd y bydd i mi sefyll mewn
agwedd amddiffynol, gall y Cristion ofyn,
yn erbyn cyiülwynion Satan fel terfysgwr ?

DOSB. I.

íoÍTJ'
°S m^\ á7 amddiffyn rhagddo

fel terfysgwr, gochel ef fel hudwr. Y mae
troed bwyeU Satan-â'r hon y mae efe yn
hacio at wreiddyn cysur y Cristion—yn /ry-
ffredin Wedi ei wneyd o goe.d y Cristion

Yn gyntaf, y mae yn denu i bechod, yna yn
blino am dano. Nid yw Satan ond creadur,
ac nis gall weithio heb arfau

;
yn wir, fe

all wneuthur llawer o ychydig, nnd nid
unpeth o d.dim. Megys y gweiwn yn ei
ymosodiad ar Grist, lle y blinodd ei hun yn
ofer, am iddo ddyfod ac heb gael dim ynddo-
loan xiv. 30. Er mai y diafol sydd yn taflu'

y gareg, etto y llaid ynom ni sydd yn di-
wyno ein cysuron. Ofer oedd i'r Philistiaid
syrthio ar Samson hyd oni thorwyd ei gud-
ynau

;

Gan hyny, gochel ymroddi gyda'i
ddeniadau ef

; y rhai hyn yw y meini tram-
gwydd, wrth y rhai y mae yn gobeithio y
tori di dy grimogau, ac y briwi dy gydwyb-
od: hyn, os unwaith ei gwneir, gadewch
rhyngddo ef a'r iachâd. Och ! ni iachâ cnawd
y Cnstion mor hawdd a chnawd ereill. Nacf o wirod (diod felus) y diafol; y mae
gwenwyn yn y gwpan : gwatwarus ydyw eiwm ef

; nac edrych arno pan ymddangoso
ei hw yn y demtasiwn. Yr hyn a lyngci
gyda melusder, ti a fyddi sicr o'i gyfogi yn
ol fel bustl a wermod. Uwch law pob pech-
odau, gwylia rhag rhai rhyfygus: nid wyt
ti allan o berygl y cyfryw: tialm xix. 13.
Ystoriau alaethus a gawn ni am gwymp-
iadau saint: a pha beth a ganlyn ? Yna
cymnier ef, medd Duw wrth geidwad y
carchar

; "Traddoder y cyfryw un i Satan :"

ac os sant fydd y carcharor, a Satan y
ceidwad, chwi ellwch ddyfalu pa fath fydd
y drmiaeth. O ! fel .y bydd iddo rwygo a
dryhio dy gydwybod. Er nad yw yr ordin-
hâd arswydlawn hòno yn cael ei harfer fel

y dylai yn yr eglwys, etto y mae lls Duw
yn eistedd

; ac os efe a esgymuna enaid oddi
ger ei fron, y mae yn syrthio yn ebrwvdd
dan gloiau Satan. Wele, os goddiweddyd
di trwy ei ddichell ef, gwylia nad arosech
yn ei letty; ysgwyd y wiber oddi wi-th dy
law, a phrysura at dy feddyg. Briwiau new-
yddion a iacheir yn rhwyddaf ; ond os byddi
esgeulus, ac i'r gwynt fyned i'th friw, buan
y madra dy gydwybod. Ahab, ni a ddar-
llenwn, a glwyfwyd mewn brwydr, ac an-
hawdd oedd ganddo roddi i fyny. Dywedir
ddarfod ei gynnal yn ei gerbyd; ond bu
farw o r achos: 1 Bren. xxii. 35. Pan fyddo
enaid wedi cael archoU, wedi pechu, y mae
batan â'i gais ar ei gynnal i fyny â gobaith
gwemeithus; ie, yn ei ddal i fyny megys yn
y cerbyd yn erbyn Duw. Pa beth ? rhoddi
i fyny am hyn

! Arswydo o achos crafìad
bychan

; a cholli ysbail dy bleser rhag Uaw
am hyn

! O ! gwylia rhag gwrandaw ar ytath gynghor: po gyntaf y rhoddi di dy
arfau ì lawr, goreu fydd dy helynt. Y mae
pob cam yn y ffordd hon yn dy osod ym
mhellach oddi wrth heddwch. Gwisg rwyg-
edig, y mae pob hoel yn ei dal, a'r rhwyg ju
myned yn waeth. Gan hyny, adnewydda
dy edifeirwch ar frys ; felly y mae i'r
rhwy^ hwn gael ei wneyd i fyny, ac un
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gwaeth ei ragflaenu; yr hyn, yn amgen, a

ddigwydd i ti.

DOSB. II.

2 Myfyria ar brif bwngc yr efengyl—cyf-

iawnhâd dyn ger bron Dnw. Cais gydnab-

yddiaeth â hwn yn yr holl achosion o hono
;

y cynhyrfiol achos—rhad drugaredd Duw:
"A hwy wedi eu cyfiawnhau yn rhad trwy

ei ras ef, trwy y prynedigaeth sydd yng

Nghrist Iesu" {Rhuf iii. 24); yr achos

haeddiannol-gwaed Crist; a'r achos offer-

ynol-ffydd ;
yng nghyd â'r holl ragorfremt-

iau hyfryd sydd yn tarddu oddi wrtho.

Drws effeithiol, wedi ei agor unwaith ì

ollwng enaid i mewn i'r gwinonedd nwn, a

andwyai, nid yn unig farchnad y pab (yn ol

gair Gardiner), ond marchnad y diafol hefyd.

Pan ddelo Satan i dori ar heddwch y Crist-

ion, y mae efe, o dditfyg iawn ddeall yma,

' yn cael ei guro yn fuan gan ei elyn. Fel yr

ysffyfarnog wirion, yr hon a allai ddianc

rhaÌ y cn mewn rhyw lwyn neu dwll

cyfacos ; ond gan hrderu yn ei thraed, y

maeìii yn cael ei dilyn wrth ol ei thraed,

a'r sawyr a edy ar ei hol, hyd oni syrthio o r

diwedd yn flinedig a diffygiol i'w safnau

hwynt. Yn y cwbl a wna y Cnstion, y mae

aroratf gwaeledd pechadurus, a sawyr a allu-

oga Satan i'w olrhain a'i erlyn dros glawdd

a ffos—y gras hwn a'r ddyledswydd acw—

nes y byddo yr enaid heb allu sefyll o flaen

cyhuddiadau Satan, yn barod i syrtluo mewn

anobaith wrth ei draed. Ond y mae yma

ymguddfa, lle ni faidd y gelyn ddyfod iddi

—"holltau'r graig," a "lloches y grisiau, ì

ba fan y mae y gwirionedd hwn yn arwam.

Pan gyhuddo Satan di fel pechadur, yr wyt,

ysgatfydd, yn gosod dy edifeirwch a th ddi-

wy^ia-d rhyngot a'r taraw; ond buan y curir

di allan o'r muriau hyny, pan welych y cym-

mysgedd pechadurus sydd ynddynt. Ond

y gwirionedd hwn a dagai ei belenau oll—

dy fod yn credu yn yr hwn a ddywedodd,

"Eithr i'r neb nid yw yn gweithio, ond yn

credu yn yr hwn sydd yn cyfiawnhau yr

annuwiol, ei ffydd ef a gyfrifir yn gyfiawn-

der;" Rhuf iv. 5. Gan hyny, ffo ir twr

hwn o gyfammod yr efengyl ; a threigla y

gwirionedd hwn ar ben Satan, fel hòno a

dreiglodd y maen ar ben Abimelech.

DOSB. III.

3 Bydd sicr, Gristion, o ymgadw ar ganol

y gwastadedd. Gwylia rhag i Satan dy gau

o fewn i ryw gyfyngle, fel na elli yn lawn

nac ymladd na ffoi. Y cyfryw ddalfa y

meddyliodd yr Aiphtiaid iddynt ddal yr

Israeliaid ynddi, pan lefasant, " Rhwystr-

wyd, rhwystrwyd hwynt." Y mae tri math

o fylchau, ym mha rai y mae ei gais ef ar

ddal Cristionogion—cwestiynau dyrys, ys-

gr)i:hyrau anhawdd, a rhagluniaethau ty-

(laf.) Efe a gais ei ddyrysu â chwestiynau

manwl ac ammheugar, o wir fwriad i atLal

y gwaith, a'i rwystro yn ei ysgogiad ;
felly,

wrth iddo gyfarfod â'r fath ddyrysni yn ei

wfa Gristionogol, a metnu yn hawdd ei

ddad-ddyrysu, ei gais ef yw, am ìddo naül

ai rhoddi i fyny ai myned ym mlaen yn

drymaidd. Am hyn, y mae genym orchym-

myn penodol i beidio blino penau gwemiaid

dychwelwyr ieuaingc âg " ymrafaehon rhes-

ymau;" Rhuf. xiv. 1. Kai prydiau^ bydd

Satan yn gofyn i'r enaid, pa fodd y gwyr efe

ei fod wedi ei ethol ; a lle y caffo un heb ei

sefydlu, fel ag i fedru dal y fath gyffes, ete

a ffurfia ddadl yn erbyn hwnw i ymwasgu â

Christ a'r addewid ; fel pe byddai yn rhyfyg

i ni vmdrin â hyn, sydd yn gyfi-an i r
'

ethol-

edi^íon yn unig, cyn i m wybod em bod o r

nife'r. Yn awr, Gristion, cadw ar y gwas-

tadedd, a diogel fyddi. Amlwg yw nad oes

i ni osod etholedigaeth yn sylfaen ì n flydd,

ond ein ffydd a'n galwedigaeth yn gyfrwBg

neu ddadl i brofi ein hetholedigaeth. Ethoi-

edigaeth yn wir sy gyntaf yn nhrefn gweith-

.

rediad dwyfol. Y mae Duw yn ethol cyn i

ni gredu; etto, ffydd sy gyntaf yn em

gweithrediad ni: Ehaid vav i m gredu c}m

Iwybod ein hetholiad ; ie, trwy gredu yr

ydym yn ei wybod. Fe yr y llafurwr mai

crwanwyn yw hi wrth darddiad y glasweUt,

er nad yw yn deall seryddiaeth i wybod am

osodiad y nefoedd. GeUi dithau wybod am

dy etholedigaeth mor sicr trwy waith gras

ynot, a phe buasit yn ymyl Duw pan wrrf-

enodd efe dy enw yn llyfr y bywyd Rhyf-

ya a fuasai i Dafydd feddwl y byddai efe yn

frenin, nes i Samuel ei eneinio ;
ond wedi

hyny, nid rhyfyg oedd. Pan gyntaf y credi

ac yr ymwesgi â Christ, dyna y pryd y mae

Ysbryd Duw yn anfonedig i'th eneinio di ì

deyrnas nefoedd Hwn yw yr olew sanct-

aidd, nad yw yn cael ei dywallt ar neb ond

etifeddion gogoniant; ac md yw yn rhytyg

i ti ddarllen yr hyn ydoedd bwriad grasol

Duw tuag atat er cynt, pan y mae efe yn

argraffu ei feddyliau hyny, ac yn eu rhoddi

o'th flaen i'w darllen, yn dy alwedigaeth

effeithiol. Yma, nid wyt ti yn drmgo n
nef i chwilio dirgelion Duw, ond y mae j

nef yn dyfod i lawr atat ti, ac yn enidad-

guddio. Drachefn, y gelyn a ofyn i r Cnst-

ion am amser ei dröedigaeth: A wyt ti yi

Gristion, efe a ddywed, ac ai m wyddost t

pa bryd y bu y dechreu ì Yn awr, cadw d

y g^vastadedd, ac ymfoddlona ar hyn-d:

fod yn gv,eled ffrydiau gras, er i amser d;

dröedigaeth fod fel pen yr afon Nilus—heb e

cael. Y mae Duw yn fynych yn dyfod y:

foreuol, cyn i bechodau anferth halogi y

enaid, ac yn ymlithro i fynwes y creadfl

heb lawer o drwst. Yn y cyfryw achos m
yw Satan yn gwneyd ond cam â thi wrth d

anfon ar y neges hon. Tj elh wybod fod 5

haul wedi codi, er na ddehaist ti sylw t

bryd y cododd. Drachefn, pa beth a dda

o honot medd Satan, pe dygai Duw di i
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fath helbul neu brawf fel y byddai raid i ti

un ai llosgi, ai troi, neu gymmeryd dy ys-
beilio o'th holl dda bydol—dim blawd yn y
celwrn, nac arian yn y pwre ? A feiddi di
ddal y fath dyb dda am danat dy hun, a
meddwl y deil dy ffydd yn y fath awr o
brofedigaeth ? Yma, Gristion, os oes genyt
ond hanner llygad, ti elli weled cais Satan.
Cwestiwn i faglu ydyw hwn ; trwy ofn am
flinderau i ddyfod, ei ymgais sydd am dy
gael i esgeulusiad o'th ddyledswydd bresen-
nol, a'th anaddasu hefyd i'r cyfryw amgylch-
iad, pa bryd bynag y digwyddo. Os bydd
gan r lawer o orchwyl erbyn tranoeth,
doethineb fyddai iddo ddilwytho ei feddwl
o hono, wrth orwedd i gysgu, rhag i'r

meddyliau am dano ei rwystro i orphwys,
a'i anaddasu yn fwy erbyn y boreu. Po
leiaf yr ymorphwyso enaid yn Nuw a'i add-
ewid am bethau i ddyfod, lleiaf fydd y nerth
a brofa efe i'w dwyn, pan ddel y wasgfa.
Gan hyny, pan aflonydder di â'r cyfryw
ofnau, llonydda dy galon â'r tri phenderfyn-
iad eglur hyn :

—

(laf.) Ffrwyth o raglunmeth ydyw pob
digwyddiad. Nid oes aderyn y to—a llawer
llai sant—yn syrthio i'r llawr trwy dlodi,
clefyd, erlid, &c, heb fod llaw Duw yn y
peth.

(2il.) Y mae Duw wedi rhoddi hyn ym
mlaen: "M'th roddaf di i fyny, ac ni'th
lwyr adawaf chwaith ;" Heb. xiii. 5. Yr
hwn sydd yn dy alluogi yn y naill gyílwr, a
wna yn y llall. Duw sydd yn dysgu i'w
weision eu celfyddyd yn gwbl. Egwyddor
gyffredinol yw gras. Yn y mynyd cyntaf
o'th fywyd ysbrydol, tywalltwyd i mewn
ras i ddioddef, yn gystal a gras i weddio.

(3ydd.) Mae Duw yn ddoeth i gelu y cyn-
northwyon y mae yn eu bwriadu i ti yn am-
ryw gyfnewidiadau dy fywyd, fel y byddo
iddo felly dynu dy ga.l.on i ymorphwysiad
hollol ar ei addewid ífyddlawn. I broíì, fel
hyn, fettel ffydd Abraham, gadawodd iddo
fyned ym mlaen, nes oedd ei law wedi ei
hestyn allan {Gen. xxii. 10) ; ac ar hyn, y

I mae ymwared yn dyfod. Y mae Crist yn
'i anfon ei ddysgyblion i'r môr, ond yn aros ei
' hun ar ol, ar y bwriad o brofi eu ffydd

J!

hwynt, a dangos ei gariad ei hun. Cysura

J

dy hun ynte â hyn—er na weli di Dduw ar
^ y ffordd, ti a'i cei ef yn y pen draw.
1 2. Y mae Satan yn blino cydwybodau
l

î; tyner Cristionogion sigledig âg ysgrthyrau
ell tywyll, sydd â'u hystyr yn rhy ddwfn i'w

J
deall gwan a llesg hwynt ei gael allan yn

f
;

rhwydd
; ac â'r rhai hyn, efe a fawr dralloda

ÿ eneidiau truain. Yn wir, fel y mae dynion

jj
pruddglwyfus yn dewis rhodfeydd trymllyd,

tfeììy y mae eneidiau dyrysedig yn fynychaf
íîyn nryfyrio ar y cyfryw fanau o'r Ysgrythyr
P

1 ag a fyddo yn chwanegu eu hammheuon. Pa
5'sawl un a adwaenwn i a edrychodd cyhyd ar
1 y lleoedd anhawdd hyny, Heb. vi. 6; a x. 26,

61

sydd, o flaen deall heb sylwad craff-ddwys,
yn debyg i lif chwyrn o flaen y llygad, nes
y darfu i'w penau droi, a hwythau o'r diw-
edd, heb fedru dattod y dyrýswch, wedi
syrthioi feddyliau a dywediadau anobeith-
iol am eu cyflwr? Hwy a lefant allan eu
bod wedi pechu yn erbyn gwybodaeth y
gwirionedd ; ac am hyny, nad oes dim tru-
garedd iddynt hwy! Pe buasai i'rrhai hyn
adfywio eu dealltwriaethau, trwy droi eu
golwg oddi ar y lleoedd hyny sydd â'u cerf-
iad yn rhy fanwl i lygad gwan syllu arno yn
hir, hwy a allasent gael, mewn ysgrythyrau
ereill, ddywediadau amlwg a fuasai yn eu
galluogi, megys trwy ddrych, i olygu y
gwersi hyn yn fwy dienbyd. Gan hyny,
Gristion, cadw ar y tir teg. Ti elli fod yn
sicr mai dy elyn sydd yn rhoddi i ti y fath
geryg i dori dy ddannedd, pryd y mae dy
gyflwr yn galw yn hytrach am fara a gwin

:

y cyfryw ysgrythyrau yr wyf yn feddwl ag
sydd addasaf at faethu dy ffydd, a lloni dy
ysbryd llesg. Pan darawych wrth ysgryth-
yrau eglur a fyddo at dy gyflwr, dos di
drosodd lle y mae rhyd i'w gael, ac na an-
turia dros ben dy ddyfndwr. A wyt ti yn
ofni am i ti bechu ar ol cael gwybodaeth o'r

gwirionedd, ac am hyny nad oes aberth wedi
ei adael drosot ti ? Gwel gyflwr Dafydd a
Phedr, yr un fath a'r eiddo tithau, a chof
wedi ei adael am danynt, fel y byddo i'w
hadferiad fod yn agoriad yn dy law di i agor
y cyfryw leoedd a'r rhai hyn. Oni elli di,

oddi wrth y rhai hyn, benderfynu yn ddio-
gel mai nid hyn yw ystyr y gwersi ; sef, nad
oes i neb fod yn gadwedig a becho ar oí cael
gwybodaeth. Yn wir, yn y ddau le uchod
(Heb.vi. 6, a x. 26), ni feddyliram godymau
y rhai sydd wedi cael gwir ras, nac ychwaith
am syrthiad ymaith mewn rhyw weithred-
oedd neillduol o bechod ; ond am syrthiad
ymaith llwyr a hollol oddi wrth y ffydd, ei

hathrawiaeth, yn gystal a'r hyn sydd yn
debyg i'r ymarferiad o honi. Yn awr, os
bu erioed wreiddyn y mater ynot, y mae i ti

gysur oddi wrth ysgrythyrau ereill, yng
ngwyneb y grthgiliadau penodol hyny, i

ba rai y cwympaist ti; a hyn, yn gyntaf,
trwy addewidion melus yn gwahodd y cyf-
ryw i ddychwelyd, ac esamplau am y saint

y llefarwyd heddwch wrthynt ar ol y fath
ynfydrwydd. A hefyd, hwy a'th sicrhant
yn erbyn y llall, a thrwy roddi diogeliad
llawn i'th ffydd, na chaiff dy ras gwan ddim
marw, gan ei fod yn anfarwol, nid o'i han-
fod ei hun, am mai creadur ydyw, etto
trwy gyfamniod, fel y mae yn blentyn yr
addewid.

3. Rhagluniaethau tywyll. Oddi wrth y
rhai hyn, fe ddadleua Satan yn erbyn cariad
Duw at yr enaid, a'i ras ynddo. Cafodd
yn gyntaf genad i ysbeilio Iob o'i dda
tymmorol, a'i amddifadu o'i blant ; ac yna,
ei gais yw peri iddo ammheu ei ystâd ys-
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brydol a'i fabolaeth. Mynai ei wraig vddo

iry^nnwys meddyliau drwg am Dduw (" Mell-

aithia Dduw, a bydd farw," meddai hi)
;
ai

iryfeUUon Ä cymhellent i feddwl yn ddrwg

ani da&o ei hun, fel pa buasai efe ragnthiwr;

a phawb o honynt ar yr un sail gau
;
iel pe

buasai y fath gyflwr o drallod ac yatâd o ras

vn a.ighydweddol. Yn awr, Gnstion, cadw

di v tir tog, ao na chyhudda Dduw yn ynfyd

fel gelyn i ti, na dy hun chwaith fel gelyn

iddo yntau. Darllena di y rhagluniaeth

drymaf gydag eglurhâd y gair, ac ni wnei

feJW v fa'th ddeongliad gerwin. Megys y

tralî Duw dynu llineil union â phren cam

i-bod yn gyfiawn pan ddefnyddio offeryn-

au angnytiawn-felly, yn rasol hefyd, pan

weinyddo ragluniaethau geirwon. Gadw-

odd loseph ei gariad tra yr oedd yn llefaru

yn arw wrth ei frodyr. Nid rhyfedd genyf

fi fod yr annuwiolion yn tybied fod gan-

ddvnt fendith Duw, am eu bod yng ngwres

yr haul Och ! y maent hwy yn estromaid

f jrynrìior Duw, yn wâg o'i Ysbryd, ac yn

amaiiol
;
yn bamu am Dduw a'i raglumaeth

wrth yr adroddiad a wna y teimlad presen-

nol am danynt-yn debyg i fân blantos a

dybiant fod pawb a roddo eiryn iddynt yn

eu cam. Ond y mae yn beth rhyfedd fod i

gant yniddyrysu o achos ei ystad helbulus,

pan y mae ganddo foddion i ddeongli tywyll

waith Duw. Gristion, ai ni ddarfu 1 Dduw

dy ddirgel ddysgu, trwy ei Ysbryd, ac o r

Gair, pa fodd i ddarUen llaw fer ei raglun-

iaeth f Ai ni wyddost ti fod helbulon y

*aint yn sefyll am fendithion? Pob mab a

garo efe, y mae yn ei geryddu; ac am lwydd-

iant mewn ystâd annuwiol, onid yw raid ei

ddarUen yn felldithî Ai nid yw Duw yn

rhoddi condemniad ar y cyfryw 1 fod yn

gyfoethog, yn anrhydeddus, ac yn fuddug-

o'liaethus yn y byd hwn, yn gystal ag i fod

yn boenus mewn byd arall ì Y mae Duw
weithiau yn rhoddi iddynt fwy o'r rhai hyn

Mg 1 dyoygid eu bod yn ei chwennych ;
ar

Öwbl yn eu rhwymo yn dynach mewn trym-

fwsg o ddiofalwch. Fel y gwnaeth Ioel â

iaera efe » gafodd laeth, er na ofynodd

ond am ddwfr, fel y gallai hi ei hoeUo yn

eicrach wrth y ddaear : Barn. v. 25. Mae
priodoldeb mewn Uaeth, fel y dywed rhai, ì

beri cwsg.
DOSB. IV.

Yn bedwerydd, Bydd ofalus i gadw dy

hen gotiant a gefaist gan Dduw am faddou-

ant o'th bechodau. Y mae rhyw ddyddiau

claerdeg, a gwyliau fel jubili, pan y mae

Duw yn ymddangos yn Uaes wisgoedd ei

drugaredd, ac yn efttni iUan ei deyrnwialen

o ras yn fwy cyfeiîlgar na chyffredin ?w
blant, gan ddwyn tystiolaetli i'w líydd a'u

huniondeo hwynt; vna, y mae y wybr yn

<,l,u,a«- hebgwmmwl i dywyllu cyBury ('nst-

ion. Cariad a Uawenydd yw mat'tli a dityr-

waitìi yr cnaid, tra parhao y wledd hon.

Yn awr, pan guddio Dùw ei wyneb, ac y
dyger ymaith y fyv\'oliaeth hon, y mae Sat-

an â'i ymgais pa fodd i anffurtìo a gwisgo

ymaith y coffa am y dystiolaeth hon y mao

yr enaid yn ymorfoleddu c)nnmaint ynddi

am ei safiad ysbrydol, fel na byddo hi gan-

ddo yn dystiolaeth pan ddygo efe y cynghaws

ym mlaen drachefn, ac y galwo ar yr enaid

i ddangos ei ysgrifeniadau am ei ystâd ys-

brydol, neu roddi ei hawl i fyny. Gan

hyny, y mae n gweddu i ti eu cadw yn

ddiogel. Gall y cyfryw dystiolaeth fod o

ddefnydd i ddìhawlio dy gyhuddwr dros

lawer blwyddyn i ddyfod. Y mae un gwir-

iad o enau Duw, am dy ystâd bardynol, yn

fwy ei bwys, er ei hen ddyddiad, na mil o

wadiadau o safn Satan. Y mae hen gan-

iadau Dafydd yn dychlamu gyda goleu i'w

enaid yn ei ofidiau ganol nos : Salm lxxvii. 6.

Cwest. Ond pa gynghor, medd enaid hel-

bulus, a roddwch chwi i mi, sydd yn methu

dal gafael yn fy nghysuron gynt, ac heb

feiddio gwirio y tystiolaethau hyny y tyb-

iais unwaith eu bod yn wir? Yr wyf yn

ddiau yn cael îod rhyw gymdeithas gynt

rhwng Duw â'm henaid ; bu genyf ryw

obaith ; ond y mae hyn yn awr wedi ei ddi-

wyno a'i hacru i'r fath raddau gan wrthgil-

iadau, edifeirwch, a chwympiadau drachefn,

nes yr wyf yn awr yn amniheu pob tystiol-

aeth a gefais pa un ai gwir ai gau oeddynt.

Pa beth a wna un yn fy nghyflwr ì ?

At. (laf.) Adnewydda dy edifeirwch, fel

pe buasit heb edifarhau erioed. Cais brawf

newydd o weithrediadau ffydd, fel pe buasit

heb gredu erioed. Hyn, wedi ei wneyd

mewn dwysder, a gau safn y diafol âg atteb

annisgwyliadwy. Er iddo wrthddadleu yn

erbyn dy weithredoedd gynt fel rhagrith, pa

beth a all efe ei ddywedyd yn erbyn dy

edifarhau a'th gredu presennol? Hwn, oa

cywir, a'th esyd tu hwnt i ergyd. Bydd yn

anhaws i Satan wrthbrofi gweithrediadau

presennol Ysbryd a gras Duw, tra y mae ar-

graffiadau yn newydd, na phigo twll yn dy

hen ysgrifeniadau a'th dystiolaethau. Maa
gweithredoedd yn myned heibio ; ac megya

y mae annuwiolion yn edrych ar bechodau

a wnaed er's llawer blwyddyn fel bychain

neu ddim, o achos y meithder amser sydd yn

cyfryngu, felly y mae y Cristion, ar yr un

cyfrif, yn sefyll mewn anfantais fawr at

gymmeryd iawn olwg ar y gweithredoedd

hyny o ras sydd wedi bod er's cyhyd o am-

ser rhwng Duw ac yntau ; er bod y rhai hyn

weithiau o ddefnydd mawr. Fel y gaU Duw
beri i bechadur feddiannu pechodau ei ìeu;

engctyd, er ei ddychryn, mewn henaint, feJ

pe byddent wedi eu newydd weithredu

felly, fe ddichon Duw ad-ddangos y cysuror

a'r tystiolaethau hyny a dderbyniodd 3

( Yistion g)Tit, yng nghyd â'r un meddyUa*

ag oedd ganddo y pryd hyny am danynt, fe

pe byddent yn gwW newydd.
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(2il.) Os yw efe etto yn dy flino âg ofnau
am dy gytiwr ysbrydol, brysia at orsedd
gras, ac erfyn am gopi newydd o'th hen
dystiolaeth, yr hon a gollaist. Y mae yr un
wreiddiol yn swyddfa maddeuant y nef ; a
Christ yw meistr hono. Cs wyt yn sant, y
mae dy enw yng nghoflyfr y llys hwnw:
gwrandaw di pa newydd sydd o'r nef

,
yn lle

clustfeinio i'r chwedlau a ddygir gan dy elyn
o uffern. Pe byddai i'r cyfryw ymresymu
llai â Satan, a gweddio mwy ar Dduw yn
achos eu hofnau, gallent gael eu boddloni
yn gynt. A ellwch chwi ddysgwyl gwir
gan gelwyddwr, a chysur gan elyn? A
brophwydodd efe ddaioni erioed am gredin-
wyr ! Onid rhagrithiwr gan y diafol oedd
Iob, er i Dduw wirio nad oedd ei gyífelyb
mewn duwioldeb, a'i broii yn gyfryw o'r diw-
edd? Pe gwyddâi efe dy fod yn sant, a
ddywedai efe hyny i ti? Os rhagrithiwr,
byddai mor anhaWdd ganddo roddi i ti wy-
bod hyny. Tro ynte dy gefn arno, a dos at
dy Dduw. Nac ofna na ddyry efe ei law
drachefn wrth dy dystiolaeth, yn gynt neu
yn hwyrach. Ond edrych na byddo i ti

roddi barn yn fyrbwyll i'th erbyn dy hun,
am na ddanfonir i ti atteb boddhaol yn
ebrwydd ar dy ddymuniad. Fe ddichon i'r

genad aros yn hir, a dwyn newydd da o'r
diwedd.

(3ydd.) Gochel frwydr â'th elyn nes y
byddych mewn agwedd gymmhwysach, ac
fel y gallech dynu i fewn dy amglawdd, a
gwneyd enciliad di warth i'r tr a'r ddiogel-
fa hono a ddarparodd Crist i'w filwyr claf
ac archolledig. Yn awr, y mae dau le man-
teisiol i ba rai y gall eneidiau digysur gilio

—

enw Duw, ac addewidion diammodol yr
efengyl. Gellir galw y rhai hyn, Y porth-
laddoedd prydferth ; ac y maent yn enwedig
yn ddefnyddiol pan fyddo yr ystorm mor
gref fel na ddichon y llong aros ar y môr.
O

!
medd Satan, a wyt ti yn gobeithio gwel-

ed Duw ? Nid oes i neb ond y pur o galon
gael yr olygfa wynfydedig hono. A wyt ti

yn meddwl cael cysur? Ehan y galarwr
mewn ysbryd ydyw hono. Yn awr, enaid,
er na elli ddywedyd yn ffrwst y brofedigaeth
mai tydi ydyw y pur, a'r galarwr o ysbryd,
etto, y pryd hyny dywed dy fod yn credu y
gall Duw weithio y rhai hyn ynot ; ie, a'i fod
wedi addaw y fath drugaredd i bechaduriaid
truain. Ei gyfammod ydyw—efe a rydd
galon newydd, calon lân, calon dyner—ac
yma y dysgwyliaf, gan wybod, fel nad oedd
iim yn y creadur i annog y Duw mawr i
roddi y fath addewidion ; felly, na ddichon

• bod dim yn y creadur a rwystra i'r Hollall-
uog eu cyflawnu, y pryd a'r lle y myno. Y
weithred hon o ffydd, yng nghyd â dymun-
ìad hiraethus am y gras nad wyt ti etto yn
gallu ei gael, er na lawn dawela dy ammheu-

,

on oll
> ysgatfydd, etto, fe geidw dy ben

uwch law y dwfr fel na anobeithiech ; ac y
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mae arnat eisiau y cyfryw atteg yn yr achos
hwn, rhag i'r t syrthio.

(4ydd.) Os bydd i Satan dy gyfarth, galw
am help, ac na chadw gy^rinach y diafol.Y mae gwir rym rhai temtasiynau yn y cel-
iad o honynt ; a dim ond eu dadguddio i ry

w

gyfaill ftyddlawn (fel pigo ac agor crawn-
odolur) yn rhoi esmwythad buan i'r enaid.Gyr Satan hyn yn eithaf da ; am hyny, efe
a wna yn debyg i rai lladron, y rhai wrth
ysbeilio t, a safn-gloant y teulu, neu a ddal-
iant ddryll bach wrth eu dwyfron, gan fyg-
wth eu lladd, os gwaeddant, neu os siaradant.
Felly y mae Sátan, fel y gallo yn fwy hyf
ysbeilio enaid o'i heddwch a'i gysur, yn ei
frawychu yn y fath fodd fel na faidd efe
ddadguddio ei brofedigaeth. O ! medd efe,
os daw dy frodyr a'th gyfeillion i wybod y
fath betli am danat, hwy a'th fwriant ym-
aith, ereill a'th hwtiant. Fel hyn y mae aml
enaid truan wedi cael ei gadw yn hir mewn
gofid, trwy ei wasgu i mewn. Gristion, yr
wyt yn colli cymmhorth dyblyg trwy gadw
cyfrinach y diafol ; sef cynghor a gweddiau
dy gyd frodyr :—a pha golled uwch ei phrisio
yw hono ?

PENNOD VIII.

Am fuddugoliaeth y saint ar eugelyn cyfrwya; ac
obaley fnae, fod creaduriaid mor weiniaid yn
gallu sefyll yn erbyn cynllwynion Satan.

Y mae yr ail gaingc o ddadl yr apostol yn
canlyn, er eu hannog yn fwy grymus at eu
harfau ; a hyn oddi wrth y posiblrwydd—ie,

y sicrwydd—o sefyll yn erbyn y gelyn cyf-
rwys hwn, os byddant yn arfog fel hyn:
" fel y galíoch sefyll yn erbyn cynllwynion
diafol." Felly, hyn sydd yn rhoddi i ddadl
yr apostol ei miniad addas ; o herwydd nid
ei fwriad oedd eu tarfu i ffoad digalon, neu
anobaith athrist am fuddugoliaeth, wrth
fynegi iddynt fod eu gelyn mor gyfrwys;
ond eu hannog i wrthwynebiad grymus trwy
y gobaith sicr am nerth i sefyll yn y frwydr,
a bod yn fuddugoliaethus yn ei diwedd. Y
mae y ddau beth, dybygwn, yn gynnwysedig
yn y geiriau—" sefyll yn erbyn cynllwynion
diafol ;" adn. II. Weithiau, y mae "sefyll "

yn arwyddo agwedd ymladd ; adn. 14 : bryd
arall, agwedd fuddugoliaethus ; Iob xix. 25,
" Canys myfì a wn fod fy Mhrynwr yn fyw,
ac a saif yn y diwedd ar y ddaear." Y ddae-
ar, yr hon oedd y maes ar ba un yr ymladd-
wyd yr holl frwydrau gwaedlyd rhyngddo
ef a Satan ; ar hon y saif efe, pan na bydd
gelyn yn beiddio dangos ei ben. Felly, gan
gymmeryd y ddau hyn i mewn, y sylw
ydyw :—

Áthr. Ni chaiff Satan, gyda ei holl ystryw
a'i ddichellion, byth orchfygu enaid wedi ei
arfogi â gwir ras; nag e, yr hwn sy ganddo
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yrarfogaeth hon o eiddo Duw a'i gorchfyga

ef. Edrychwch i'r gair, ac ni chewch chwi

un sant heb fod yn y prawf gydag ef yn cael

ei ogryn a'i nithio fwy neu lai gan y gelyn

hwn ; etto, yn y diwedd, ni a'u cawn hwynt

oll yn dyfod ymaith gyda bri a chongcwest

;

megys Dafydd, Iob, Pedr, Paul—y rhai y
bu galetaf afnynt o neb o'r rhai y mae cofía

am danynt. A rhag i rai gyfrif eu buddug-

oliaeth hwynt i rym eu gras tufewnol, uwch

law eu brodyr gwanach, chwi a gewch ogon-

iant eu buddugoliaethau yn cael ei briodoh

i Dduw, yn yr hwn y mae y gwan mor gryf

a'r cryfaf : 2 Cor. xii. 9 : Iago v. 21. Ehodd-

wn reswm dyblyg am y gwirionedd hwn;

pa ham y mae y Cristion mor anorchfygol,

er ei fod yn ymddangos mor hawdd ei

drechu.
Rhes. 1. Y felldith sydd yn gorwedd ar

Satan a'i achos. Y mae melldith Duw yn

deifio pa le bynag y delo. Bara i Israel oedd

y Canaaneaid a'r . cenhedloedd cymmydog-

aethol, er eu bod yn bobl nodedig am ryfel.

Apha ham? Cenhedloedd melldigedig oedd-

ynt. Yr Aiphtiaid oeddynt yn bobl gall

:

" Gwnawn yn gall â hwynt," meddent ;
etto,

gan eu bod yn feUdigedig gan Dduw, yr

oedd hyn fel draen wrth eu calon ; a bu yn

ddinystr iddynt o'r diwedd. Ië, os bydd ì'r

Israeliaid eu hunain, er fod ganddynt arwydd

cyfammod Duw yn eu cnawd, unwaith trwy

eu pechodau fyned yn bobl melldith Duw,

dyna hwy yn cael eu mathru fel tom dan

draed yr Assyriaid. Hyn a wnaeth i Balac

erfyn mor daer am felldith ar Israel. Yn
awr, y mae melldith anniddymadwy yng

nglyn wrth Satan :
" A'r Arglwydd a ddy-

wedodd wrth y sarph, am wneuthur o honot

hyn, melldigedicach wyt ti na'r holl anifeil-

iaid, ac na holl fwystfílod y maes; ar dy dòr

y cerddi, a phridd a fwytâi holl ddyddiau dy

einioes; gelyniaeth hefyd a osodaf rhyngot

ti a'r wraig, a rhwng dy had di a'i hâd hi-

thau ; efe a yssiga dy ben di, a thithau a

yssigi ei sawdl ef ;" Gen. iii. 14, 15. Y lle

hwn, er ei fod mewn rhan yn cyfeirio at

sarph naturiol, etto y mae yn cyfeino yn

benaf at y diafol a'r annuwiol—ei hü sarph-

aidd ysbrydol. Fe welir hyn trwy y dadgan-

iad o elyniaeth rhwng had y ddraig a had y

wraig ;
yr hyn sydd yn eglur ddal allan yr

anghydfod rhwng Crist a'i had ef, a'r diafol

a'i had yntau. Yn awr, y mae dau beth yn

y felldith hono a ddichon gysuro y saint.

(laf ) Y mae y felldith yn iselu Satan dan

eu traed hwynt: "Ar dy dor y cerddi ;" yr

hyn nid yw ond yr un peth ag a addewir

mewn Ue arall, " y darostwng Duw Satan

dan ein traed." Yn awr, mae y darostyng-

iad hwn ar Satan yn sicrhau i gredmwyr na

chaiff diafol byth godi ei ben (sef ei ystryw

cyfrwys) yn uwch na sawdl y Cnstion. Me
addichon dy gloffi, ond nid dwyn dy fywyd

;

a chaiff yr yssigdod hwn arnat ti ei dalu yn

ol â drylliad i'w ben ef ei hun ; sef â llwyr

ddinystr iddo ef a'i achos. (2il.) Y mae

yma ei fwyd wedi ei bennodi. Ni chaiff

Satan ddifa y neb a fyno. Pridd ydyw ei

fwyd ef
;
yr hyn, debygid, sydd yn cyfyngu

ei allu i fod ar yr annuwiol. "Y rhai hyn,

o'r ddaear, ydynt ddaearol:" pridd yn gwbl.

Ond am y rhai sydd o darddiad nefol, y ìnae

eu grasau yng nghadw, fel ymborth i Gnst

(Can. vii. 13) ; ac yn sicr, nid ydyw eu hen-

eidiau yn damaid i säfn y diafol.

Ilhes. 2. Deillia oddi wrth ddoethineb

Duw, yr hwn, fel y mae yn ei law drefnu

llwybr y Cristion i'r nef {Salm xxxvn. 24),

felly, yn enwedigol, y mater hwn am dem-

tasiynau Satan. Y mae i ni weled mai nid

gan yr ysbryd drwg yr arweiniwyd Cnst ìr

anialwch i'w demtio, ond gan yr Ysbryd

Sanctaidd : Mat. iv. 1. Nid ydyw Satan yn

temtio pan y myno efe, ond pan wejo Duw
yn dda ; a'r un Ysbryd Sanctaidd ag a ar-

weiniodd Crist i'r maes, a'i dyg yinaith yn

fuddugoliaethus. Ac am hyny, m a ì cawn

ef , ar ol curo Satan ymaith, yn " dychwelyd

trwy nerth yr Ysbryd i Galilea ;" Luc iv. 14.

Pan fyddo Satan yn temtio sant, nid yw efe

ond cenad Duw : ". Rhoddwyd i mi swmbwl

yn y cnawd, cenad Satan i'm cernodio, fel

na'm tra dyrchefid" (2 Cor. xii. 7): felly mae

ein cyfieithiad ni; ond yn well, yn ol barn

Beza, pe buasai yn ol gosodiad y geinau y

cenadwr Satan ;" yr hyn a arwydda ddartod

ei anfon gan Dduw at Paul. Ac yn wir, yr

oedd y neges y daeth arni yn rhy dda a

grasol i fod yn eiddo iddo ei hun—" fel na'm

tra dyrchetid." Erioed ni feddyliodd y

y diafol wneyd i Paul y fath gynmiwynas ;

ond fe'i danfonodd Duw ef ato megys yran-

fonodd Dafydd Urias â llythyi-au at Ioab

:

ni wyddai y nailt na'r llall gynnwysiad y

genadwriaeth. Mae y diafol a'i oôerynau,

bob un yn offerynau Duw ; am hyny y gel-

wir yr annuwiol " ei gleddyf a'i fwyell et
;

Salm xvii. 13: Esa. x. 15. Yn awr, gad-

ewch lonydd i Dduw lywio y naill a thrm y

llall Nid yw hwnw ond bwngleryn a fnwo

ac a hacio ei goesau â'i fwyell ei hunan

;

yr hyn a wnai Duw, pe byddai ei blant yn

waeth er temtasiynau Satan. Dewised ei

ffordd, y mae Duw yn barod ìddo wrth bob

arf. Os gwna efe gais â grym arfau, a

rhuthro yn eiiidiwr ar y saint, fel Arglwydd

y Uuoedd y gwrthwyneba yntau ef. Os

tr^vTy ystryw a dichell, y mae efe yn barod

yno hefyd. Nid ydyw Satan a'i gynghor olJ

ond ffylìaid wrth Dduw ! Nag e nid yw ev

doethineb ond ffolineb. Mae gallu a chelf;

yddyd yn ganmoladwy ym mhob peth onc

pechod. Po mwyaf cywrain fyddo'r oriadm

fwatch), y darlun, &c, goreu oll; ond pt

mwyaf y synwyr a'r gallu mewn pechod

gwaethaf oll; o blegid y mae ar.waith yi

erbyn Duw hoU ddoeth, nad ellir bod yi

rhy gaU iddo; ac yn ganlynol, na wna on(|
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talu i'r gweithwyr â damnedigaetli drymach.
Y mar ííblineb Duw yn ddoethach na dyn-
ion., ie, na doethineb dynion a diafiiaid ; h.y. y

y moddion a'r offerynau trwy ba rai y mae
Duw yn gwrthwynebu Satan. Pa beth

sydd wanach na phregeth ? Pwy sy'n fwy
anghall na'r saint yng nghyfrif y byd doeth ?

Etto, y mae Duw yn ddoethach mewn preg-

eth wan na Satan yn ei ddichellion dyfnion,

er iddo grynhoi eisteddfod gyfan o gardinal-

iaid i osod eu penau ynghyd. Y mae yn
ddoethach yn ei rai diddysg, na Satan yn ei

Ahitopheliaid a'i Sanbalatiaid ; ac yn ddiau,

y mae Duw, o fwriad, yn dewis dymchwelyd
ystrywiau ufFern a daear drwy y rhai hyn,
fel y byddo iddo rodjdi y cyfryw dan warth
mwy: 1 Cor. i. 21. Pa fath gywilydd yw
i'r ysgolhaig mawr gael ei drechu gan ddadl
dyn syml-wladaidd ! Fel hyn y galwodd
Duw ar Iob i frwydro â, Satan a'i gynnorth-
wywyr, o blegid yn gyfryw y dangosodd ei

dri chyfaiìl eu bod wrth gymmeryd plaid

Satan. Ac yn sicr, nid yw hwnw a gurwyd
gan ddysgadur ieuanc yn abl i drin ei arf

yn erbyn y prif gleddyfwr. Y mae Duw
yn eistedd ac yn chwarddu (Salm ii. 4), tra

y mae uffern a daear yn eistedd i gydfwr-
iadu: "Eíe sydd yn diddymu amcanion y
cyfrwys, fel na allo eu dwylaw ddwyn dim i

ben ;" Iob v. 12. Y mae yn dryllio eu bwr-
iadau a'u hystrywiau astud, fel y mae'r gair
yn arwyddo. Efe, mewn munydyn, a dn i

lawr ymgais ac ystryw llawer blwyddyn.
Yn wir, fel y mae gwr mawr yn cadw
bwystíilod gwylltion, er mwyn helwriaeth a
difyrwch—megys y llwynog, yr arth, &c.

—

felly y mae Duw yn goddef Satan a'i offer-

ynau, er mwyn amlygu ei ddoethineb wrth
eu dal hwynt. Y mae yn ffaith fod hela
rhai milod, nid yn unig yn rhoddi boddhâd
i'r heliwr, ond archwaethiad gwell i'r bwyt-
äwr. Yn ddiau, y mae Duw, trwy ar-

ddangos ei ddoethineb yn yr ymlidiad ar
elynion ei saint, yn chwanegu blas melus
i'w gwaredigaethau hwynt yn y diwedd:
"Ti a ddrylliaist ben lefìathan; rhoddaist
ef yn fwyd i'r bobl yn yr aniajwch ;" Salm
lxxiv. 14. Wedi iddo hela Pharaoh allan
o'i holl lochesau a'i dyllau, y mae efe o'r

diwedd yn dryllio ymenydd ei fwriadau oll,

ao yn ei arlwyo yn fwyd i'w bobl, a'i ddoeth-
ineb a'i allu ei hun fel addurn o gylch y
ddysgl.

PENNOD IX.
Dangosiad o'r modd y mae y Duw holl ddoeth yn

trechu y diafol yn ei demtiad ar y saint i bechod;
lle y nodir amcanion Satan, a'r modd y mae yn
cael ei attal ynddynt oìl; ayr diweddiad da a
ddyry Duw ar ei demtasiynau hyn.

Hol. Ond pa fodd y mae Duw yn gorch-
fygu Satan, ac yn dymchwelyd ei ddichellion
yn temtio ei saint ?

At. Fe wna Duw hyn trwy ddwyn i ben
ei fwriadau grasol ei hun er lles a chysur
ei bobl, allan o'r temtasiynau hyny trwy
ba rai y mae Satan yn bwriadu eu dinystrio.

Hon ydyw y fath odidocaf o oruchafiaeth—
curo arf y diafol yn ol i archolli ei ben ei

hun ; 'ie, a'i dori ymaith â'i gleddyf ei hun.
Gall Duw fel hyn osod y drwg i ddal y
drwg; a gosod, fel pe byddai, gynghorion
Satan dan ei edyn ef ei hun, a pheri iddo eu
deor hwynt. Fel hyn y darfu i frodyr Io-

seph roddi help at gyflawni ei freuddwyd,
tra yr oeddynt hwy yn meddwl cael gwared
glân o hono. I bennodi rhai pethau neill-

duol :

—

DOSB. i.

1. Cais Satan,.trwyei demtasiynau^ ydyw
halogi cydwybod y Cristion, a hacru y wyn^-
ebpryd hardd hwnw o ddelw Duw sydd yn
gerfiedig mewn sancteiddrwydd ym mynwes
y Cristion. Ysbryd aflan ydyw efe ei hun

;

ac efe a fynai eu cael hwythau yn gyfryw^
fel y cai orfoleddu yn eu cywilydd hwynt

;

ond y mae Duw yn rhoddi som iddo; o
blegid y mae yn troi temtiadau Satan i

bechod i fod er eu purad oddi wrth bechod.
Y rhai hyn yw y sebon dû â'r hwn y gylch
Duw ei saint yn wn.

(laf.) Y mae Duw yn defnyddio temtiad-
au Satan at un pechod, fel moddion i rag-

flaenu un arall; felly i Paul—yr oedd y
swnibwl yn y cnawd i ragflaenu ei falchder.

Y mae Duw yn gollwng Satan i ruthro ar
Paul ar yr ochr yr oedd efe yn gryf, fel y
gallai yn y cyfamser ei gadarnhau lle yr
oedd yn wan. Fel hyn y somwyd Satanj
fel y gwelwn weithiau fyddin yn gwersyllu
o flaen tref, 11e y mae yn difrodi ei nerth i

ddim diben; ac yn y cyfamser, y mae y
gelyn yn cael mantais i adgryfhau, a hyn i

gyd trwy gynghor rhyw Husai/ sydd yn
gyfaill dirgel i'r blaid wrthwynebol. Mae
Duw—cyfaill cywir y saint—yn eistedd yn
y cynghor sy gan ddiafliaid, ac yn goruwch
reoli eu bwriadau i fod er budd i'r saint.

Y mae yn. goddef i'r diafol flino y Cristion â
themtasiynau i gabledd a didduwiaeth; a
thrwy y rhai hyn, ynghyd â'r blinder ysbryd
a barant, gyrir yr enaid i weddio

; y mae yn
ymddarostwng wrth ystyried y drychiol-
aethau erchyll hyn yn ei ddychymmyg, ac
yn cael ei gadw rhag llawer o ffurfìoldeb a
balchder, y rhai yr oedd Duw yn eu canfod,
oni bai hyn, yn ymosod arno. Megys mewn
teulu, y mae rhyw orchwyl yn digwydd sy'n
cadw y meistr i fyny yn hwyrach na chy-
ffredin ; a thrwy hyn, fe somir y Ueidr oedd
yn meddwl ei ysbeilio y noswaith hono.
Oni buasai i ysbryd gweddi a dyfalwch y
cyfryw enaid gael eu cadw yn eflro trwy y
temtasiynau gofìdus hyny, y mae yn deb-
ygol y gallasai Satan ddyfod fel hudwr, a'i

ddal ef- yn hepian mewn diofalwch.

(2il.) Y mae Duw yn gyru allan hyd vq
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oed y pechod y temtia Satan iddo ;
Ie, trwy

ei demtiad ef. Ni chafodd Pedr erioed y
fai.h gongeweat ar ei hunauhyder, na'r fatn

gadarìihad i'w iTvdd, ag ar ol'ei gwymp hyd

yn llys yr archoffeiriad. Efe, yr hwn o'r

blaen a dybiai mor dda am dano ei lmn, nes

y dÿwedodd, "Pe rhwystrid pawb o'th bleg-

id di, etto, ni'm rhwystrir i byth." Mor
isel a gwylaidd oedd efe ym mhen ychydig

ddyddiau, pan na feiddiai ddywedyd ei fod

yn caru Crist yn fwy na'i gydfrodyr, o flaen

pa rai o'r blaen v gosodai ei hun !
A'r fath

gyffeswr hyf i Grist a'i efengyl oedd efe o

íiaen cynghorau a llywodraethwyr ;
yr hwn,

ychydig o'r blaen, a yrwyd i gywilyddio o

flaen llangcesig íì'ol ; a hyn oll yn flrwyth

demtiad Satan wedi ei fendithio iddo. Yn
wir, y mae y Cristion trwy ei eodwm yn

cael dadguddiad o'r llygredd sydd yn fwyaf

eî rvm ynddo, ac nad yw y demtasiwn ond

yn cynhrrfu y naws ; ac wedi iddo gael hyn

allan, y mae ganddo fantais fwy at ei ar-

loesi, trwy addasu y moddion, ac arfer y
evfl'i-;Tau ìiynv sydd at weithio ymaith yr

afiechyd mtewn modd hyfryd. Ar hyn, yr

enaid a eilw ar bob cyinnihorth yn erbyn y
dmystrydd hwn. Ni bnasai i Paul gym-

meryd y fath boen i gospi ei gorph, oni

buasai e'i fod yn gwybod fod Satan yn curo

wrth y drws hwnw.
(3ydd.) Y mae Duw yn defnyddio y tem-

tasiynau hyn er cynnyddiad i holl waith gras

yn y galon. Y mae ysmotyn budr yn ach-

íysurì'r dilledyn oll gael ei olchi. Y mae

Dafydd, ar ol ei faeddiad gan un pechod, yn

adnèwyddu ei edifeirwch am y cwbl :
Salm

li. Gr gofalus, pan welo ddefni yn dyfod

trwv nn man, a enfyn am weithiwr i edrych

y t drosto. Mae Ìiyn yn wir yn gwahanu

rhwng calon cywir a rnagrithiwr, sydd â'i

edifeirwch vn hannerog—yn feddal mewn
un peth, ac vn galed mewn peth arall.

_

Mae
lúdaa vn gaeddi allan am ei fradwriaeth,

oritJ beb un gair am ei ladrad a'i ragrith.

Nid oedd y twll yn ei gydwybod yn fwy

nng ar ol yr un belen a aethai i mewn ;
ond

y mttB gir dristwch am un pechod yn

chwiifriwio y galon am y lleill hefyd.

DOSB. II.

2. Mae gnn Satan, wrth demtio un sant,

fwriad drwg yn erbyn ereill, naill ai trwy

eu hannog hwthau i bechu, yn ol esampl y
cyfryw un, neu eu digalom yn eu gyrfa

slmctaidd trwy y tramgwydd a barodd efe.

Ond v mae vn cael ei somi yn hyn.

(laf.) Trwy beri i gamymddygiad y cyf-

ryw fod yn rhvbudd mewn pryd i ereill i

edíych ar eu Aoàiad. Á weli di Moses

lariaidd wedi ei iryfl'roi i ddigderl Pa wyl-

iad a ^w.-nriiddijid yntesyddynaneenrheid-

iol i tí gadw ar dy galon afreolnsl Er fod

gwyntoedd achel yn peri peth niwed, trwy

rwrw i laWr briddlech rydd yma, a né*ndwr

dW ^öedà o'r blaen ar syrthio), etto y mae

y lles cyffi*edin yn fwy na*r golled i ychydig

berrionau, gan fod y rhai hyn fel ysgubell

yn llaw Duw i ysgttbo a phuro yr awyr.

Felly, er fod rhai, sydd yn annuwiol, yn

cael trwy gyfiawn farn Duw o'r achos eu

caledu i adgasrwyild gwaeth trwy gwymp-
iadau y saint, etto y mae y lles a dderbyn

eneidiau syml, trwy gael eu puro yn fwy o'u

ffui-fioldeb a'u diofalwch, yn llawer mwy ei

bwys na'r niwed a sugna y lleill, y rhai nid

ydynt onu yn tynu yn gyflymach o beth i'r

ììe yr oedd)mt )Ti myned iddo o'r blaen.

(2il.) Y mae Duw yn peri i gwympiadan

ei saint fod. yn ddadl er cysur i gydwybodau
trallodedig. Bu hyn, ac y mae, fel pluen i

ddyferu ychydig obaith i'r enaid, a'i gadw
yn fyw rhag syrthio i lwyr anobaith, pan

dybygid fod y llwngc (passage) Avedi ei gau,

fel na byddai modd i gysur fyned i lawr

ond trwy hyn. Cafodd rhai eu hadfywio

trwy hyn, pan yn y drws nesaf i uffern, yn

ol eu hofnau hwynt. Yr oedd pechod Da-

fydd yn fawr, etto fe gafodd dragaíedd:

cwympodd Pedr yn erchyll, etto y mae yn

awr yn y nef. Pa ham yr eisteddi di yma,

O fy enaid, dan glawrddorau anobaith!

Cyfod, a galw ar dy Dduw am drugaredd,

gan iddo faddeu felly i ereill.

(3ydd.) Y mae gan Dduw, wrth oddef i

Satan faeddu rhai o'i saint àrwy demtasiwn,

fwriad i'w magu a'u haddasu hwynt i gyn-

northwyo eu cydfrodyr mewn cyfìwr cyffel-

yb. Mae efe yn eu hanfon yma i'r ysgol, lle

maent dan \\dalen a churfa Satan, fel y
byddo i'w law galed ef arnynt beri idd)nat

chwilio y gair â'u calonau eu hunain; a.

thrwy hyn, y maent yn cael profiad o ddi-

chellion Satan, nes cyrhaeddont, o'r diwedd,

i radd athrawon yn y geffyddyd hon o gys-

uro eneidiau temtiedig. Celfyddyd ar ei

phen ei hun ydyw hon, i lefaru gair mewn
pryd wrth yr enaid diffygiol. Nid gwas-

anaethu prentisiaeth i gelfyddydau dynol a

a addasa ddyn i hon. mae athrawon

mawr wedi niyned yn ynfydion mawr yma,

heb wybod mwy pa fodd i drin cydwybod
archolledig, nag a vryr lleban gwladaidd am
drin offer y llawfeddyg at ddifyniadu (dis-

sect) corph, pan fyddo llith ddifyniad (anato-

my Irctnrc) i gael ei darllen. Ac nid gwybod
yr Ysgr)i:hyr a fydd yn ddigon, er i ddyn

fod mor gvrwydd ynddo a meddyg uwch
ben ei botíau a'i botelau yn ei siop—yn gallu

myned yn union rhag blaen at unrhyw add-

ewid. Nage ; nid digon fydd gras ei hun, oddi

eithr ei ymarfer â'r cernodiau a'r brwydr-

au ysbr)7(ìol h)Ti. Ni a ddarllenwn ddarfod

dwyn Crist ei hun i fyny yn yr ysgol hon

:

" Yr Arglwydd Dduw a roddes i mi dafod y
dysgedig, i fedru mewn pryd lefaru gair wrth

y diffygiol: deffry fi bob bore, deöry i mi

glust *i glywed fel y dysgedig ;" Esa. 1 4.

Yn union fel y gwna athraw alw ato ei ys-

golhaig, a darllen iddo. A pha beth ydyw
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y -wers a ddarllenwyd i Grist, fel y bddai
ganddo dafod y dysgedig i lefaru gair mewn
pryd wrth yr enaid diffygiol? " Yr Ar-
glwydd Dduw a agorodd fy nghlust, a min-
nau ni wrthwynebais, ac ni chiliais yn fy ol.

Fy nghorph a roddais i'r curwyr, a'm cernau
i'r rhai a dynai'r blew ; ni chuddiais fy wyn-
eb oddi wrth waradwydd a phoeredd ;" adn.

5, 6. Ei ddioddefiadau— y rhai o hyd a
gymmysgwyd â themtasiynau— ydoedd yr
ysgol o ba un y daeth Crist allan mor ddysg-
edig, i ddiddyrysu a diddanu eneidiau hel-

buius. Felly, cystal i ddiafol fuasai gadael
llonydd i Grist; îe, ac i'w saint hefyd, y
rliai ni wnant ond yr afles mwyaf iddo ef

drwy gysuro ereill. Ni bydd i neb drin
eneidiau truain mor dyner a'r rhai sydd yn
cofio llymder goíìd eu calonau eu hunain.
Nid oes neb mor fedrus i gymhwyso cysuron

y gair at gydwybodau clwyfus a'r rhai a fu
yn gwaedu eu hunain. Y cyfryw a adwaen-
ant arwyddion bìinder enaid; a hwy a deiml-
ant boenau pobl ereill yn eu mynwesau eu
hunain. Hyn y mae rhai, a wyddant yr
Ysgrythyrau, yn fyr o hono, gan ddiffyg
proíiad ; ac am hyny, y maent yn debyg i

feddyg ieuanc, yr hwn, ysgatfydd, a all

adrodd wrthych am bob planigyn yn y llys

ieulyfr ; etto, pan ddel un claf ato, ni yr
efe pa fodd i arfer ei gelfyddyd, am ei fod
yn fyr yn y rhari ymarferol. Y mae prof-
iadau y saint yn eu helpio at driagl arbenig,
a wneir o gnawd yr ysgorpion ei hun—yr
hwn, trwy Grist, a laddasant—ac y mae yn
hwnw rinwedd anghymmharol i yru gwen-
wyn temtasiynau Satan allan o'r galon.

DOSB. III.

3. Y mae cais Satan, wrth demtio y saint
i bechod, yn peri rhwyg rhwng Duw a'r
enaid. Mae yn casau y ddau, ac am hyny
yn ymgeisio gwahanu y cyfeillion anwyl
hyn. " Os gaìlaí (medd efe) gael y cyfryw
un i bechu, bydd Duw yn ddig ; a phan yn
ddig, efe a chwipia ei blentyn yn drwm:
bydd hyn yn beth digrifwch. A phan fyddo
Duw yn ceryddu ei blentyn, bydd yntau yn
ammheu cariad Duw ato, ac yn oeri yn ei
gariad at Dduw. Felly, er na chadwyf mo
hono allan o'r nef yn y diwedd, etto ni
chaiff efe ond ychydig o lawenydd ar ei
ffordd yno. Yn yr achos hwn, bydd Duw
a'r enaid fel gr a gwraig wedi svrthio
allan, heb un o honynt yn edrych yn dirion
ar y llall." Yn awr, gwelwch fel y soma
Duw y gelyn yn y ddau gais.

(laf.) Y mae Duw yn defnyddio temtas-
iynau ei saint fel ei drefn trwy ba un y
cynnydda efe gyfraniadau ei gariad iddynt.
Tybiodd y diafol ei fod wedi cyrhaedd ei
nod pan gafodd Adda i fwyta y ffrwyth
gwaharddedig

; meddyliodd ei fod trwy hyn
wedi cael dyn i'r un cyflwr ag ef ei hun
mor annhebygol byth i gael gweled wyneb
Duw a'r ysbrydion gwrthgiliedig hyny.

|

Ond, O ! yr oedd Duw wedi bwriadu hyn i

arwain i mewn ei ddyfais fawr yn ei efengyl,

i achub dyn trwy Grist. Ac efe—yn eb-
rwydd ar ol y rhagymadrodd hwn am gwymp
dyn—sydd yn cael ei ddwyn i'r golwg yn yr
addewid fawr efengylaidd hono a wnaed i

Adda. Efe, wrth orchymmyn Duw, sydd yn
myned dan y gorchwyl o adferu dyn colledig

allan o grafangau Satan, a'i adseí'ydlu yn ei

fri cyntaf
,
gyda chwanegiad o fwy nag a fu

erioed gan ddyn ar y cyntaf ; hyd onid yw y
lili waelaf ym maes Crist yn rhagori ar Adda
yn ei ogoniant cyntaf . Ac yn ol fel y bn
llwydd Satan yn ei demtiad cyntaf, felly

y colledwr yw efe o hyd. Beth a gafodd efa

am ei holl boen gyda Iob, ond fod i'r gr
duwiol hwnw wybod o'r diwedd mor anwyl
yr oedd Duw yn ei garu ? Wedi iddo roddi
codwm mor gywilyddus i Pedr, onid ydym
yn cael Crist yn addef Pedr gyda chymmaint
cariad ag erioed? Pedr oedd raid fod yr
unig ddysgybl, i'r hwn, wrth ei enw, yr an-
fonir y newydd hyfryd am yr adgyfodiad

:

" Eithr ewch ymaith, dywedwch i'w ddysg-
yblion ef, ac i Pedr, ei fod ef yn myned o'ch
blaen chwi i Galilea : yno y cewch ei weled
ef." Fel pe dywedasai Crist, Byddwch sicr

o beri i'w galon drist ef gael ei lloni â'r

newydd hwn, fel y gwybyddo fy mod i. yn
ei garu er ei holl anwroldeb diweddar.

Hol. Ond ai nid yw hyn megys yn cefnogi
pechod, ac yn gwneyd Cristionogion ynddi-
ofal, pa un a syrthiant i brofedigaeth neu
peidio ? Os yw Duw fel hyn yn amlygu
ei gariad i'w saint, ar ol eu codymau a'u
coliiadau, pa ham y byddai raid i ni fod' mor
ochelgar o bechod sydd yn diweddu mor
dda?

At. Dau beth a ragflaena enbydrwydd y
fath gasgliad.

(laf.) Y mae yn rhaid i ni wahanu rhwng
enaid a fyddo yn cael ei faeddu trwy fod ei

wendid ei hun a grym a dichell ei elynion
yn ei drechu, ac un arall a fyddo trwy ffals-

edd calon o'i wirfodd jn ymroddi i dra-
chwant y diafol. Er na ddengys cadflaenor
fawr o dosturi at filwr a daflai yn fradwrus ei

arfau i lawr, ac a redai at y gelyn ; etto, os
bydd i un arall, wrth ymladd, gael ei archolli

(

a'i drechu, ni bydd yn ddianrhydedd iddo
J

ddangos ei dosturi a'i gariad : na fydd, pe |

byddai iddo ei anfon o'r maes yn ei gerbyd i

ei hun, ei osod ar ei wely ei hun, a phenodi
iddo ei lawfeddyg ei hun. Nid ydyw Duw
yn cefnogi anwiredd mewn sant, ond yn tos-
turio wrth ei wendid. A phan fyddo y saint
yn syrthio i bechod o natur ryfygus, nid
ydynt hwy yn ei bechu mor rhyfygus ag
ereill. Mae rhan yn eu mynwesau hwynt
sycìd yn gywir i Dduw, er fod plaid arall yn
trechu. Fe lefarodd Moses yn fyrbwyll,
ond yr-^edd gan y diafol ei offerynau i'w gy-
ffroi yn hollol yn erbyn tymmer y gr da.
Fe rifodd Dafydd y bobl, ocd gwelwch fel
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yr oedd y diafol wrth ei sodlau, ac yn ei

hela, nes ei faeddu o'r diwedd. " A Satan

a safodd i fyny yn erbyn Israel, ac a annog-

odd Dafydd i gyfrif Israel;" 1 Cron. xxi. 1.

Mor wrol y gyrodd Iob bicelhiu Satan yn I

eu holau ! Nw rhyfedd, yn y fath gawod, os

aeth un i mewn rhwng cyssylltiadau ei arf-

ogaeth. Ac am Pedr—r da— ni á wyddom
y fath g;.lon gywir oedd ganddo ; ie, mor
wresog yr aeth i'r maes, er i'w galon lesghau

pan ymddangosodd y gelyn.

(2il) Ystyriwch ond y modd y cyfrana

Duw ei gariad ar ol cwympiadau y saint;

nid wrth bechu, nac am bechu, ond wrth
iddynt alaru a darostwng eu heneidiau ani

eu pechodau. Yn wir, pe byddai Duw yn
gwenu arnynt, tra yn gweithredu yn bech-

adurus, galìai hyn eu cadarnhau mewn pech-

od, fel y gwnai gwin mewn poeth-gryd gryf-

hau y dolur. Ond ar ol i'r iás fynecí heibio,

ac i ddrygnaws y dolur gael ei dreulio a'i

anadlu aílan drwy dyner ymostyngiad, yn
awr y mae y creadur yn isel. Y mae gwin
a chysur Duw at gryfhau yabryd üeeg, nid i

borthi pechod. Pan ddenwyd Dafydd i

brofedigaeth, rbaid oedd iddoyn gyntaf gael

ei wisgo niewn sach-1'iain galar
;
yna y mae

Duw yn ei ddiosg o hono, ac yn rhoddi am
dano wisg llawenydd a moliant (1 Cron. xxi.

10, 15); lob, yntau, er iddo ddangos cym-
maint o wroldeb ac amynedd, etto, gau iddo

ddangos peth gwendid—wecíi iddo gael ei

faeddu gan gynnifer o gn ar ol eu gilydd,

dynion a diarliaid—rhaid oedd iddo lefain,

" Pechais," a'i fheiddio ei hun mewn llwch

a lludw, cyn i Dduw ei gymmeryd yn ei

freichiau : lob xlii. 6. Yr un ffordd a gym-
mer Duw gyda ei holl blant. Yn awr, i'w

saint, yn y cyfryw agwedd, gall Duw, heb
beryglu ei anrliydedd ei hun na'u lles hwy-
thau, roddi traflwngc helaethach na chy-

firedin o'i gariad. Bydd eu hofnau a'u

triatwch, a barodd eu pechod iddynt, yn Ue
dwfr i'w gymmysgu ft'r gwin cryf liwn o or-

foledd, aci ddwyn ymaith ei gryfder rhy

fawr, fel na chodo i fyny yn fygnaws balch-

der, ac na pharo iddynt hwntian yn ol i

eyrthiad ymaith.

Gof. Ond pa bam y cyfrana Duw ei gar-

iad yn awr !

At. (laf.) O herwydd ei natur dostufiol:

/ " Chwi a glywsoch am amynedd Iob, ac a

welsoch ddiwedd yr Arglwydd : o blegid tos-

turiol iawn yw yr Argíwydd, a tlirugarog
;"

Iago v. 11. Nid hoff gan Dduw grafu ar-

chollion a fyddont yn gwaedu : efe a yr fod

enaid galarus yn agored i ddigalondid. Gwg
nen edrychiaa dig gan Ddnw by mor anwyj
gan y Cristion, mae yn rhaid ei fod yn myned
at y galon: gan hyny, y mae Duw yn dad-

g;m ei fod ger llaw, i adfywio y cyfryw;
±Jsa. lvii. 15 ; ac yn adn. 16, y mae yrfrhoddi

y rlieswm :
" Canys nid l>yth yr ynirysonaf,

ac nid yn dragywydd y digiaf : o herwydd

yr ysbryd a ballai o'm blaen i." Ysbryd
pwy a olygir yma .' Nid ysbryd y pachadur

rhyfygus
; y mae efe yn myned ym mlaen

heb ddolur arno ; ond y^rydoedd isel a

drylliog. Megys y gwna tad sylwi ar duedd

ei blant ; un yn euog o fai, ac yn inyned ym
mlaen yn wrthryfelgar ; un arall, ar ol tros-

eddu, yn ei osod at ei galon, yn gwrthod

lluniaeth, ac yn tynu i ryw gongl i alaru o

achoa soriant ei dad. Mae y tad yn gweled

hyn, a'i ymysgaroedd yn teimlo yn ddwys o'i

achos. Yn ddiau, pe na roddai efe ei blent-

yn allan o ofn, drwy ddadguddio ei gariad,

byddai i ysbryd y cyfryw un ballu. Nid
yw yn bosibl i gweryl maith fod rhwng y
fath dad a'r fath fab ; un yn galaru am ei

bechod, a'r Uall uwch ben ei fab galarus.

(2il.) Gwna Duw hyn er tywallt cpvilydd

mawr ar Satan—y mawr ennynwr cweryl

rhwng Duw a'r eiiaid. Pa fath gywilydd a

fydd ar y dyn a gynhyrfodd ymrafael rhwng
gwr a gwraig, tad a mab, pan welo y rhwyg
wedi ei wneyd i fyny, a phawb yn ymosod

i'w erbyn ef í Hi a aeth yn ddrwg o ochr

Críst, pan aeth Pilat a Herod yn gyfeillion;

ac a all hi fod yn dda ar Satan, wrth weled

pob peth yn dda rhwng Duw a'i blant? Os
bydd Esther mewn lì'afr, caiff Haman or-

cliuddio ei wyoieb. Yn wir, bydd i hyn or-

chuddio wyneb Satan â chywilydd, gweled

Cristion gwael, ei garcharor ef gynau, ac efe

yn cael cenad i'w dlodi a'i ysbeiìio, i'w demtio

a'i derfysgu, ond yn awr yn eistedd yn llew-

yrchcariad Duw; tra maeefe fel llewrheib-

us, yn dig-lidio o herwydd colli ei ysglyfaeth.

(3ydd.) Ymgais Satan yw gwanhan ífydd y
saint ar Dduw, ac yn oeri eu cariad at Dduw

;

ond som a gaiff yn y ddau. O herwydd, yn
gyntaf, y mae Duw yn troi eu temtiadau,

ie, a'u cwympiadau hwynt, i fod er cadarn-

hâd mwy i'w ffydd
;
yr'hon, fel y goeden, a

saif yn gadarnach o herwydd ei hysgwyd;

neu fel y cawr Antëus, yr hwn y dychym-

mygir ei fod yn ei ymdrech â Hercules, yn

ca'el cryfhàd trwy bob codwm. Am ffydd

gau, anfynych yn wir y mae hi yn rhoddi

ail gais, ar ol eu maerìdu unwaith ; ond y
mae gwir ffydd yn codi ac yn ymladd yn

wrolach, fel y gwelwn yn Pedr, ac esampl-

au ereilì yn y Beibl. Mae profedigaeth i ffydd

fel tân i aur: 1 Pedr. i. 7. Mae y tân, nid

yn unig yn dangos pa le y mae y gwir aur,

ond y mae yn gwneyd y gwir aur yn burach;

y mae yn dyfod allan, 'fe allai, yn llai mewn
Bwm a phwys, o herwydd ei wahanu oddi

wrth y pridd a'r sorod oedd yn ei waelu,

ond yn fwy ei werth a'i bris. Pan fyddo^

Satan dan attalfa, a'r Cristion yn rhodio dan

dywyniadaü dwyfolwen, a chalonogiad dwy-

fôl gymmhorth, dichon ei ffydd ymddang-

os yn fawr, o'i chyndiaiu àg un arall, lle y
mae Duw yn ymguddio, a Satan yn cernodio;

ond nid barn deg ydyw hon. Fel pe byddai

i ni, wrth wneyd prawf pa un yw y mwyaf
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o ddau ddyn, fesur un yn noeth, a'r llall

dros ei ddillad ; neu fel pe byddai i ni, wrth
gyd brisio dau ddarn o aur, bwyso un gyda
y sorod a'r annihuredd o'i amgylch, a'r llall

ar ol ei buro oddi wrth y rhai hyn yn y tân.

Mae gan ffydd, cyn ei phrofi, lawer o soth-
ach dieithr yng nglyn wrthi, ac yn myned
am ffydd ; ond pan ddelo profiad, fe ddaw y
rhai hyn i'r amlwg. Yn awr, mae y Crist-

ion yn teimlo ltygredd yn ymgynnhyrfu
oedd fel yn farw o'r blaen. Ÿn awr, y mae
cwmmwl yn codi rhwng yr enaid a siriol

wyneb Duw : y teimlad o'r olaf, a'r ychydig
deimlad o'r llall, oedd o'r blaen yn dal ei ffydd
i fyny. Bellach, ar ol pigo y pledrenau hyn,

y mae yn dyfod i ddysgu y dyrnod cywir
yn y gelfyddyd nefoi hon o nofio ar yr add-
ewid. Ni bydd ganddo ddim arall i'w ddal
i fyny ond hono. Ac y mae ychydig o hyn
yn dw^h ynddo fwy o natur " gwerthfawr
ffydd " na'r lleill i gyd. lë, y mae fel dyrn-
aid pobl Gideon, yn gryfach, pan fyddo yr
holl gyfranogwyr hyn o ddeutu ffyçíd wedi
eu hanfon ymaith, na phan oeddynt yn
bresennol. A dyma'r cwbl o ennill y diafol.

Yn lle dinystrio ffydd y Cristion, fel y mae
ei gais, y mae efe yn achlysur o'i phuro ; ae
wrth hyny, o chwanegu at ei nerth.

(4ydd.) Y mae cariad saint temtiedig yn
cael ei ennyn at Grist trwy eu temtiadau,
a'u maeddiad gan demtasiynau. Yn y cyrch,
fe allai yr ymddengys megys lleithiad ar eu
cariad, fel pan gyntaf y taenellir dwfr ar y
tân; ond pan fyddo yr ymgyrch ychydig
drosodd, a'r Cristion wedi dyfod ato ei hun,
tn ei gariad at Grist allan fel fflam gref

.

laf . Y cywilydd a'r tristwch, y rhai y mae yn
rhaid i ddyn grasol eu teimlo yn ei fynwes
am ei gamymddygiad tra yn ei demtasiwn,
a'u cynnhyrfant ef i ddadgan ei gariad at
Grist uwch law rhai ereill. Dangosir hyn
mewn modd hyfryd yn y ddyweddi

; yr
hon, wedi i gyrch oerllyd ei hafiechyd, a
grym y demtasiwn fyned ymaith, sydd yn
ymgynnhyrfu i'r byw: yr oedd ei chlwyf
dioglyd wedi troi yn glefyd cariad, ac y mae
hi yn ei gael yn beth mor anhawdd eistedd
bellach, ag oedd o'r blaen iddi gyfodi. Nis
Íall orphwys mewn un man heb olwg ar ei
lanwylyd, ond rhedeg ac ymofyn â phawb a

gyfarfyddai am dano ef. Ac o ba le y daeth
yr angerdd hwn o sel ? Yr hyn a fu yn ach-
lysur o'r cwbl oedd ei hymddygiad anufudd
at ei Phriod. Gan mor angharuaidd oedd ei
hymadawiad âg ef

, y mae wedi adgofio yr hyn
a wnaethai, ac yn brysio ymaith am gym-
modiad. Y mae y pechodau a wnaed cyn
tröedigaeth yn effeithio cymmaint ar enaid
grasol, nes bydd y meddyliau am danynt, er
eu maddeu, o hyd yn dryllio ac yn toddi y
galon i dristwch, fel y gwelwn yn Mair
Magdalen, ac yn symbylu ym mlaen i flaenu
ar ereill mewn sel dros Dduw, fel y gwe]wn
jn Paul. A pha faint mwy y gwneir i galon

sant-—yr hwn, ar ol cydnabyddiaeth felus â
Christ, sydd yn codi sawdl yn erbyn y fyn-
wes y bu yn gorwedd ynddi—alaru, ie, ym-
doddi megys i gynnifer defnynau o ddwfr,
ac y bydd i'r tristwch hwnw ei gynnhyrfu i

wasanaethu Duw yn fwy nag ereill ? Nid
oes un plentyn, yn y teulu oll, mor ufudd a
hwnw a ddychwelwyd oddi wrth ei wrth-
ryfel. 2il. Megys y bydd i'w gywilydd ei
hun, felly y bydd i'r profiad o gariad Crist,
a fydd gan y cyfryw uwch law ereill, beri
chwanegiad i'w gariad. Y mae cariad Crist
yn danwydd i'n cariad ni. Yr hyn a rodd-
odd fod, a rydd faeth ; ac fel y mae yn rhoi
bod, y mae yn peri tyfiant

; y mae yn fam
ac yn fammaeth i'n cariad ni. Po fwyaf y
rhoddo Crist ei gariad allan, mwyaf o wres
a ^aiff ein cariad ni ; ac yn nesaf at gariad
Crist yn marw, nid oes un mwy na'i gariad
cynnorthwyol mewn profedigaeth. Ni fedd
y fam un amser y fath fantais i ddangos ei

serch at ei phlentyn a phan y byddo mewn
caledi—yn glaf, yn dlawd, neu yng nghar-
char; felly, nid oes i Grist y fath gyfle a
phan v byddo ei blant dan deimlad, ìe, dan
faeddiad, gan brofedigaeth—pan fyddo ei
blant ef yn gorwedd yng ngharchar Satan,
yn gwaedu gan archollion eu cydwybodau

;

dyma y cyfle a gymmer efe i roddi prawf o'i

dynerwch calon yn tosturio, o'i ffyddlondeb
yn eiriol drostynt, o'i ofal yn anfon cym-
mhorth iddynt, ie, o'i anwyl serch yn ym-
weled â hwynt trwy ei Ysbryd, i'w diddanu.
Yn awr, wedi i'r enaid gael ymwared o ryw
brofedigaeth fawr, a darllen yr holl ystori'
am dani ynghyd, y mae yn gweled pa fath
oedd ei wendid ei hun i wrthsefyll Satan

;

ie, ei anffyddlondeb yn cydsynio â Satan;
yr hyn a allasai annog Crist i'w adael i

gynddaredd Satan. Ac ar hyn, wrth weled
ei ffolineb yn cael ei faddeu, a'i ddinystr yn
cael ei ragflaenu yn rasol ; a hyny. trwy law
neb ond Crist yn brysio i'w achub, megys
Abisai yn cynnorthwyo Dafydd, pan feddyl-
iodd y cawr hwnw ei ladd ef (2 Sam. xxi. 11):

y mae yn rhaid i hyn beri i Grist fod yn dra
anwyl gan yr enaid. Wrth ddarllen y fath
hanesion, ni all y Cristion lai nag ymofyn

—

fel Ahasferus am Mordecai, yr hwn, trwy
ddadguddio brad, oedd wedi achub bywyd y
brenin—pa anrhydedd a wnaed i'w achub-
ydd anwyl am hyn i gyd. Ac fel hyn y mae
Crist, yr hwn y meddyliodd Satan ei gael
allan o ffafr a hoffder yr enaid, yn cael yn y
diwedd eistedd yn uwch a diogelach nag er-
ioed yn serchiadau y saint.

PENNOD X.
Cymhwysiad byr o'r pwngc mewn dau
. ddefnyddiad.

Defn. 1. Y mae hyn yn rhoddi rheswm pa
ham y mae Duw yn goddef i'w blant anwyl
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syrthio i brofedigaeth ; am ei fod ef yn gallu

saethu yn drech na Satan â'i fwa ei hun, ac

yii gallu ei drechu yn yr hyn y mae efe yn

nieddwl cael niantais ar y Cristion. Bydd

Daw i'w ryfeddu gan ei saint mewn gogon-

iant; nid yn unig am ei gariad yn eu ha-

chub, ond am ei ddoethineb yn y llwybr i'w

hachub. Bydd cariad Duw yn eu hachub

niegys y gwpanaid felus yn y wledd briodas;

a rhagorol ddoethineb Duw yn dwyn hyn i

ben fel y cywreinwaith harddaf yn acld-

urno y gwpan. Yn awr, y mae doethineb

yn fwyaf amlwg yn nattodiad cylymau, a

threiddiad drwy aiihawsderau. Po amlaf

y croesrwyllau mewn gorchwyl, ìnwyaf y
doethineb i gyminhwyso agoriad i'r clo, neu i

wneyd dewisiad o'r cyfryw foddion ag a

fyddo yn ateb yn gymniìiwys i amryw droad-

au y ny clo. O fwriad, gan hyny, y mae Duw
vn goddef i'r cyfryw demtasiynau i fod yn

y flbrdd, fel y rhyfedder yn fwy ei ddoetli-

ineb ef yn eu hagoryd hwy oll, ac yn arwain

ei sant i ogoniant yn y íiordd hono, ar hyd

yr hon y meddyliodd Satan eu dwyn i uíFern.

Gorchymmynir i Israel, " A chona yr holl

ffordd vr arweiniodd yr Arglwydd dy Dduw
di ynddi y deugain mlynedd hyn^ trwy yr

anialwch, er mwyn dy gystuddio di, gan dy

brofi, i wybod yr hyn oedd yn dy galon, a

gedwit ti ei orch^mmiynion ef, ai nis cedwit
;"

Deut. viii. 2. Gristion, bydd hanes y rhyf-

eloedd hyn yn felus i'w darllen yn y nef, er

mai gwaith gwaedlyd yw eu hymladd ar y
ddaear. Bu Moses ac Elias yn ymddiddan

â Christ ar fynydd Tabor—rhagarwydd o'*

cymmundeb hyfryd a fydd rhwng Crist a'i

saint mewn gogoniant—a pha beth oedd tes-

tyn eu hymddiddan ond ei ddioddefaint

a'i farwolaeth ef: Luc ix. 30, 31. Y mae

yn debvg na fydd ymddiddan am ein di-

oddefiacìau a'n temtasiynau ninnau yn des-

tyn rhy wael i'r ystâd wynfydedig hono.

Yn wir, pe gadew:id hyn allan, byddai yn

anaf ar wyneb hardd gogoniant y nef
.

Pe

gallai y damnedigion anghofio y tfbrdd yr

aethant ar hyd-ddi i uífern—mor fynych y
bu Ysbryd Duw yn ymhedd—mor bell y
trechwyd hwy gan ei argyhoeddiadau ;

ac

mewn gair, mor aml y troion a'r dattroion,

y posiblrwydd a'r tebygolrwydd a fu gan-

ddynt am y nef pan ar y ddaear; ie,' pe

gallai ryw law fod mor fwyn a dileu y
pethau poenus hyn allan o'u cof, byddai yn

esmwythâd rhyfeddol iddynt. Felly, pe

byddai yn bosibl i'r saint mewn gogoniant

anghofio y ffordd yr aethant i ogoniant, a'r

amryw beryglon af eu ffordd oddi wrth Sa-

tan a'u calonau gwrthgiliedig eu hunain,

byddent yn golledwyr trwy hyn, ie, a'u Duw
hefyd—meddwl yr wyf, mewn golygiad ar

ei ogoniant mynegol ef. Pa ogoniant ydyw
hwnw y gwelir Duw ynddo, pan fyddo ad-

eilad Sion ar ben—y gwisgoedd breninol

hyny o iachawdwriaeth a barant ei rhyfeddu

gan ddynion ac angelion ? Pa beth, heb law

y gogoneddiad o'i holl briodoliaethau ef, yn

ol yr hyn a wnaeth pob un tuag at eu hiach-

awdwriaeth hwynU Yn awr, doethineb

yw yr hyn y mae y creadur yn ymogoneddu

yn bena'f yiiddo : dyma yr abwycl cyntaf a

ddewisodd Satan, pan y gwnaeth i Efa goelio

y byddai hi fel Duw mewn gwybodaeth a

doethineb ; ac am hyny, y mae Duw, er rhoddi

codwm mwy gwarthus i Satan, yn cenadu

iddo arfer ei ystrywiau a'i ddichellion yn

temtio ac yn blino ei blant; yn yr hyn y
mae efe yn cael y fantais fwyaf arnynt. Fel

hyn, os gallaf ddywedyd felly, y maeei ffordd

ef i'w orsedd ei hun—ìle yr eistedd ei ddoeth-

ineb, gystal a'i drugaredd, yn ei holl freninol

urddas—yn cael ei phalmantu â phenglogau

diaíiiaid.

Defn. 2. Y mae hyn yn rhoddi cysur

cryf i'n ffydd lesmeiriol ni ar ran^eglwys

Crist. Os ni wna ystrywiau a dichellion yr

holì ddiafliaid y tro i orchfygu dim ond y
müwr unigol vng ngwersyíl Crist, llawer

llai y byud iddo byth drechu yr holl fyddm.

Dyddiau' ydyw y rhai hyn o derfysgoedd

mawrion yn y byd Cristionogol ; ac ofn

mwyaf calon rasol sydd am yr arch, rhag

iddi syrthio i law y gelyn ; a rhag—gyda'r
nawdd yma—i ddinas Duw, sef ei eglwys,

gael ei sathru tan draed balchder. Yr wyf

tì yn addef fod Satan fel un yn ennill tir

beunydd : y mae wedi ymnyddu yn rhyfedd

i fynwesau ac egwyddorion llaweroedd; y
rhai, trwy yr enw am eu profíes a'u sel, oedd

wedi cyrhaedd, yn nhyb ereill, fel i'r rhes

flaenaf o gedyrn Crist yn eu cenhedlaeth.

Mae efe wedi llygru yn drwm wirioneddau

Crist, a dwyn anfri ar ei ordinhadau ; a
thrwy hyn, ac fel barn am hyn, y mae croth

yr efeng'yl, i radd fawr, yn dditfrwyth ; eì

jphlant sdd yn hongian wrth ei bronau :
nid

ydynt yn c)omyddu mewn cariad a sanct-

eiddrwydd, megys cynt, pan nad oedd y
llaeth mor helaeth, nac ychwaith mor faeth-

lawn. Y mae wedi cael mantais, trwy ym-

ram'adau v rhai duwiol, i galedu y rhai

annuwiol 1 fwy o ddirmyg ar grefydd ;
a

thrwy ryfeloedd gwaedlyd yn ddiwe.ldar, y
mae wedi berwi i fyny lid y dorf Babaidd a

halogedig i radd uwch nag erioed o greu-

londeb a chynddaredd yn erbyn y gweddill

bychan sy gan Grist. Felly, os byth y
goddef Duw i'r cleddyf sj^rthio i'w llaw, y
maent wedi eu dysgu a'u haddysgu i gig-

yddiaeth waedlyd ar ddefaid Crist uwch

law eu hen dadau. Nid yw eu crib chwaith

wedi ei dori, fel na fedrent obeithio am y
fath ddydcl; ie, a chodi peth ym mlaen llaw,

ac ar goel, o'r llawenydd hwnw, i ymgysuro

ynddo, i aros i'r rhan arall ddyfod. Ac yn

awr, Gristion, fe allai fod eu hyder hwynt,

ynghvd â helynt derfysglyd achos Crist yn

y bycí, yn peri terfysg i'th ysbryd am gan-

ìyniad y rhagluniaethau hyn sydd yn treiglo
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uwch ein penau ni. Ond ymlonydda enaid

truan, a gwybydd mai nid rhwng yr eglwys

a Satan y mae'r ymladdfa, ond rhwng Crist

ac ef. Y rhai hyn ydyw y ddau ymladdwr.

Sefwch yn awr yn llonydd trwy ífydd, O, chwi

fyddin y saint ! edrychwch ar y Duw holl-

ddoeth yn ymladd â diafol cyfrwys ! Os ni

byddwch chwi byw i weled diweddnod y
terfysgiadau mawrion hyn, etto caiíf cen-

hedlaethau ar eich ol weled yr Hollalluog

yn tori ymaith ben y Goliath hwn â'i gledd-

yf ei hun, ac yn dal yr heìiwr cyfrwys hwn
yn rhwyd ei ddichellion ei hun. Y ffydd

hono, sydd yn rhoddi mawredd a doethineb

i Dduw, hi a fychana gyfrwysder Satan i

fwgan du a diddyin. "Y rhai digred a ofn-

ant y diafol, megys llew ; ond y rhai ffydd-

iog a'i mathrant fel pryfyn," medd Bernard.

Gweì, gan hyny, dy Dduw ar waith; ac

addaw wrthyt dy hun y bydd yr hyn y mae
efe arno yn ddarn rhagorol. JMis galì neb

ei yru ef oddi wrth ei orchwyì. Curir y
llywydd oddi wrth y llyw, ac ychydig a all

efe wneyd mewn ystorm ond gadael i'r

llong fyned gyda'r llif. Y pen saer, ni all

weithio pan ddisgj^no Ueni'r nos; îe, curir

ef oddi ar ei adeilglwyd gan gawod o wlaw.

Y cyfryw weithwyr ydyw y cynghorwyr
doethaf, a'r tywysogion crjrfaf ar y ddaear.

Gall gwasgfa dd'yfod pan y byddo mor ofer

dywedyd, Cynnorthwya, O ! frenin, ag a

fyddai dyweyd, Cynnorthwya, O ! gardotyn

!

Gall doethineb dyn fyned yn gydwastad â

ffolineb ; ond byth ni bydd attafia ar Dduw.
Ni ddarfu i hoU gynllwynion uffern na ther-

fysgoedd y ddaear erioed gymmaint ag ys-

gwyd llaw Duw, i anharddu un llythyren

na llinell o'i waith ef. Dichon anegiurdeb

ei ragluniaeth hongian llen o flaen ei waith,

fel na allom ni weled yr hyn y mae yn ei

wneuthur ; ond yna, pan fyddo "tywyllwch
o'i amgylch" yna, "cyfiawnder a barn yw
trigfa ei orseddfaingc ef;" Salm xcvii. 2.

O, Syrs, pa le y mae ein ffydd? Bydded
Duw yn ddoeth, a dynion a diaflaid oll yn
ffyliaid. Beth, er i ti weled megys Babel

yn fwy tebyg i fyned i fyny na Babilon i

gael ei bwrw i lawr, etto cred ti fod Duw
yn gwneyd ei nesâd dirgeìaidd, ac y bydd
iddo daraw ei ysgolion yn ddisymmwth ar

ei muriau hi. Gâd fod gwirionedd yn gar-

charor gyda loseph, a chyfeiliornad yn r
llys, a'i ben ef yn cael ei ddyrchafu trwy
wên yr amseroedd; etto, ai nid wyt ti yn
cofio mai trwy y carchar y mae y ffordd i

ddyrchafiad gwirionedd. Ië, beth pe byddai
yr eglwys fel Ionah ym mol y morfìl—wedi
ei llyngcu i fyny, i olwg rheswm, gan gyn-
ddaredd dynion ? Etto, ai nid ydwyt ti yn
cofio nad oedd grym yng nghylia y morfil i

gadw a difa y prophwyd ? O ! na fyddwch
rhy brysur i gladdu yr eglwys cyn ei marw!
Aroswch i Grist roddi prawf o'i ddawn ef

cyn i chwi ei rhoddi i fyny; dygwch ef,

trwy eich gweddiau, at ei bedd, i lefaru y
gair, " Tyred allan." Ehyfedd a fu ffydd y
saint yn y cyfryw gyfyngder ; megys ffydd
Ioseph, yr hwn a wystlodd ei esgyrn yr
ymwelai Duw â'i frodyr, gan erchi iddynt
eu gosod lle yr oedd yn credu y caent ei

dwyn allan o hono. Ieremiah, yntau, y mae
yn piynu maes gan ei ewythr, ac yn talu yr
arian am dano ; a hyn pan oedd llu y Calde-
aid yn gwarchau ar lerusalem, yn barod i

gymmeryd y ddinas, a'i ddwyn ef, gyda'r
llsill, i Babilon, a hyn i gyd yn ol gorchym-
myn Duw, fel y dangosai i'r Iuddewon,
trwy hyn, mor ddiammheuol yr oedd efe—
yn y bwlch cyfyng hwnw—yn credu yr
addewid am eu dychweliad o gaethiwed:
Ier. xxii. 6, 7, 8. Yn wir, y mae Duw yn
cyfrif ei fod ef yn cael ammharch dirfawr
ym meddyliau ei bobl—pe byddai yn drai

isaf ar faterion ei eglwys—os ni chymmerir
ei air a'i addev/id noeth ef fel sicrhâd di-

gonol i'w cred hwynt am ei gwaredigaeth
hi.

EPHESIAID vi. 12.

hlegìd nid yw ein hymdrech ni yn erbyn gwaed a
chnawd, ond yn erbyn tywysogaethau, yn erbyn
awdurdodau, yn erbyn bydol-lywiawdwyr ty-

wyllwch y byd hwn, yn erbyn drygau ysbrydol
yn y nefolion leoedd.

Y mae y geiriau yn gyssylltiedig â'r rhai

o'u blaen trwy y gair hwn, "o blegid;"

yr hwn sydd naill ai yn cyfeirio at y ddwy
wers flaenorol (ac os yw felly, mae'nrheswm
chwanegol i wasgu yr angenrhaid am wrol-

deb Cristionogol, adn. 10 ; ac am arfogaeth,

adn. 1 1), neu ynte at y geiriau olaf yn adn. 11.

Yno y mae'r apostol wedi canfod Satan yn
elyn mawr y saint, ac y mae yn ei ddarlunio
yn ol un briodoledd, sef ei ystryw cyn-
llwynol ; ac y mae yma yn ei ddynodi ym
mhellach yn ei liwiau priodol—nid i wa-
hanu dwylaw y ^aint, ond i gynnhyrfu eu
gofal, fel y byddai iddynt—wrth weled eu
gelyn yn dyfod ym mlaen yn gorph cyflawn
—sefyll mewn gwell trefn i dderbyn ei ym-
gyrch. Yma, wrth fyned heibio, sylwn ar
symledd ac ymddygiad teg yr apostol. Nid
yw efe yn bychanu nerth y gelyn, ac yn ei

osod allan fel un gwael, megys yr arfera

cadbeniaid i gadw eu milwyr ynghyd, trwy
ddifrio gr^rm eu gwrthwynebwyr. JNa : efe

a ddywed wrthynt y gwaethaf yn gyntaf.

Pe buasai i Satan osod allan ei allu ei hun,
ni allasai efe hòni dim yn fwy nag a roddir

iddo yma. Gwelwch yma y gwahaniaeth
rhwng ymdriniaeth Crist a Satan â'u dilyn-

wyr. Ni faidd Satan adael i bc chaduriaid

wybod pwy yw y Duw y maont yn ymladd
yn ei erbyn : byddai hyn yn ddigon i fagu

terfysg yng ngwersyll y diatol Eneidiau

ffol, y maent yn cael eu tynu i'r maea trwy
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hanes gau am Dduw a'i ffyrdd, a'u cadw yno
trwy gelwyddau a chwedlau teg ; ond nid

yw Crist yn ofni dangos eu gelyn i'w saint

yn ei holl allu a'i uchafiaeth, am fod gwen-
did Duw yn gryfach na holl alluoedd uífern.

PENNOD I.

Tn dangos fod binvyd y Cristion yma yn ymdrechfa
barhaus â phechod a Satau, ac aaamledd y rhai
tyddyn mr ymdrechwyr; ac hcfyrl, y modd y
mae t> gwir ymdrechwyr drin eu hynüaddfa.

Mae y geiriau yn cynnwys darluniad byw-
iog o ryfel gwaedlyd a pharhaol rhwng y
Cristion a'i elyn anghymmodol. Ynddynt,
gallwn sylwi

—

1. Ar ystâd y Cristion yn y bywyd hwn,
yn cael ei gosod allan yn y gair hwn—" ym-
drech."

2. Yr ymosodwyr sydd yn ymddangos
mewn arfau yn erbyn y Cristion. Darlunir
hwynt, yng nghyntaf,yn nacaol, "Nid gwaed
a clmawd :" neu, yn hytrach yn gymmhar-
iaethol—nid gwaed a chnawd yn benaf. Yn
ail, yn bennodol, "Ond yn erbyn tywysog-
aethau, awdurdodau," &c.

dosb. i.

(laf.) Y mae ý mater cyntaf, ymdrech,
neu ystâd ymdrechiadol y Cristion yn y
bywyd hwn, yn beth i sylwi arno yma, mewn
ystyr pedwarplyg.
Yng nghyntaf, Y rhyw o ymladdfa wrth

ba un y gosodir allan yma ystâd y Cristion

;

a hwn, er ei arfer weithiau am ymdrech o
ddifyrwch ac ymloniad, etto, y mae yma i

ddangos llymder ymladdfa y Cristion. Y
mae <lau beth mewn ymdrech a'i gwna yn
ymladdfa lymach nag ereill. Yn gyntaf,
u ymdrech ;" nid yw yn air priodol am ym-
ladd yn erbyn llu ; ond pan fyddo un gelyn
yn didol un arall, ac yn ymosod ei hun yn
ei erbyn, a phob un yn egnîo â'i holl rym
a'i nerth yn erbyn y llall, megys Dafydd a
Goliath, tra yr oedd y lluoedd oll yn sefyll

fel o'u hamgylch, i weled diwedd gwaedlyd
yr ymladdfa. Yn awr, y mae hyn yn fwy
gerwin nag ymladd niewn llu. Yno, er i'r

frwydr fod yn llem a maith, nid yw y milwr
o hyd yn ymladd, ond yn cilio yn ol wedi
golíwng ei ergyd, ac yn cael ei anadl dros
ychydig; ie, fe allai y caiff ddiangc heb
archoll na dyrnod, am nad ydyw y gelynion
yno yn annelu at y dyn hwn neu aralì, ond
at y pentwr oll. Eithr mewn ymdrech, ni

all dyn ddiangc felly ; ond, gan mai efe yw
gwrthddrych pennodol llid y gelyn, y mae
yn rhaid iddo gael ei ysgytian a'i brofi i'r

byw. Yn wir, y mae y gair Groeg (pale)

yn arwyddo y fath ymryson ag a bair ys-

gydaa trwm. Y mae gan Satan, nid yn
unig lid cyffredinol yn erbyn byddin y saint,

onddygasedd i'th erbyn di, Ioan, a thithau,
Mair; efe a'th ddidoì di allan fel ei elyn.

Ni a gawn, pan oedd Iacob ei hunan, ym-
drechodd gwr âg ef. Megys y mae yn hoff
gan Dduw ddal cymmundeb neillduol gyda
phob un o'i saint; felly, gall y diafol gael
yinbrawf law-law â'r Cristion, pan ei caffo

ar ei ben ei hun. Fel yr ydym ni yn colli

Uawer o gysur pan fyddom heb gymmhwyso
addewid a rhagluniaeth Duw at ein person-
au a'n cyflyrau neillduol ni. Y mae Duw
yn fy Dgnaru i, yn maddeu i mi, ac yn gofalu
am danaf fi. Ni wna y dwfr yn nyfr-lestri

y dref les i mi, os byddaf yn fyr o bibell
i'w ddwyn i'm dyfr-gist i. Felly, y mae yn
attal ein gofal a'n gwyliadwriaeth, pan fedd-
yliom am lid a chynddaredd Satan, fel yr
annela yn erbyn y saint yn gylft-edinol, ac
nid yn fy erbyn i yn bennodol. O! mor
ofalus fyddai enaid mewn dyledswj^dd, pe
byddai ganddo,wrth fyned i'reglwys neu i'w
ystafell, y fath fyfyrdod difrifol a hyn. Y
mae Satan yn awr wi*th fy sodlau i, i'm
rhwystro i yn fy ngwaith, oddi eithr i fy
Nuw estyn cymmhorth.

(2il.) Ÿ mae yn ymladdfa agos. Y mae
byddinoedd yn ymladd o beth pellder ; ond
ymdrechwyr yn ymaflyd law-law. Gellir
gweled saeth a erg}Tdier o bell, a'i gochel

;

ond pan fyddo y gelyn â'i afael am un nid
oes gocheliad, ond naill ai gwrthsefyll yn
wrol, ai syrthio yn warthus wrth droed y
gelyn. Y mae Satan yn dyfod yn agos, ie,

y tu mewn i'r Cristion, yn ymaflyd hyd yn
oed yn ei gnawd a'i natur lygredig, ac fel

hyn yn ei ysgytian.

(3ydd.) Cyffredinolrwydd yr ymladdfa

—

"ein hymdrech ni." Mae hyn yn cynnwys
pob Çristion. O fwriad, fel y gellwch wel-
ed, y mae yr apostol yn newid y rhagenw
cA-wi, yn y wers o'r blaen, i ni yn hon, er
cymmeryd ei hun i mewn gystîil a hwytliau.
Fel pe dywedasai, y mae y cweryl â phob
sant. Nid yw Satan yn ofni rhuthro ar y
gweinidog, nac ychwaith yn ddiystyr gan-
ddo ymladd â'r sant gwaeìaf yn y gynnull-
eidfa. Y mae yn rhaid i bawb, mawr a
bychain, gweinidog a phobl, ymdrechu : nid
un rhan o fyddin Crist ar y maes, a'r llall

yn eu goqmwysfaoedd, lle ni ddaw un gelyn.
Y mae yma ddigon o elynion i ymladd u
phawb ar unwaith.

(4ydd.) Parhâd yr ymladdfa hon; ac y mae
hyny yn amseriad y gair. Nid, yr oedd ein
hymdrech ar ein trüedigaeth gyntaf, ond
wedi darfod yn awr, a ninnau allan o'r per-
ygl ; ac nid, fe fydd arnom ymdrech, pan
dtlel clefyd, a phan ddel angau; ond, y mae
ein hymdrech—y mae y gelyn o hyd o fewn
golwg, ie, o fewn gafael â ni

; y mae drwg o
brofedigaeth beunydd

;
yr hyn—fel rhwym-

au Pauí—sydd yn ein haros pa le bynag y
delom. Felly, y pethau hyn ynghyd a gyr-
haeddant i'r swm a'r pwngc hwn.

DOSB. II.

Athr. Y mae bywyd y Cristion yn ym-
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drech barliaus. Y mae efe, fel y dywed
leremiah am dano ei hun, wedi ei ymddwyn
yn r ymryson ; neu, y mae gair y pro-
phwyd wrth Asa yn ddywediad perthynol i

bob Oristion—" Enyfeloedd fydd i'th erbyn
hyn allan ;" o dy enedigáeth ysbrydol hyd

àj farwolaeth naturiol ; o'r awr gyntaf y
gosodaist dy yneb tua'r nef, hyd oni osodi

dy droed yn y nef. Ymadawiad Israel

o'r Aipht ydoedd, mewn ystyr efengylaidd,
ein mynediad ni i'r maes yn erbyn pechod a
Satan; a plia bryd y cawsant hwy heddwch?
Nid hyd oni roddasant eu banerau i gadw
yng Nghanaan. Nid oes un cyflwr llonydd

I

i'r Cristion yma isod. A ydyw yn hawdd-
jtfyd, neu adfyd? Y mae gwaith i'r ddwy
/ law—cadw balcnder a diofalwch i lawr yn y
naill, a ffydd ac amynedd i fyny yn y llaîì.

Nid oes un man y gall y Oristion ei alw yn
dir rhyddfreiniol. Yr oedd Lot ÿn Sodom
mewn ymdrech â'i thrigoìion drygionus hi

;

yr oedd yn poeni ei enaid cyíiawn trwy eu
hanniwair ymarweddiad hwynt. A pha fodd
yr ymdarawodd efe yn Soar ? Onid" yw ei

ferched ei hun yn dwyn gwreichionen o dân
Sodom i'w wely ef ei hun, nes peri iddo
ennyn gan drachwant? Y mae rhai wedi
meddwl, pe baent yn y cyfryw deulu, dan y
gyfryw weinidogaeth, ac allan o'r cyfryw
achlysuron, na chaent byth eu temtio fel y
cânt yn bresennol. Yr ydwyf yn addef fod
newid awyr yn help fawr i natur wan ; a'r

rhai hyn, a enwyd yn awr, fel tir manteisiol
yn erbyn Satan ; ond a ydwyt ti ym meddwl
ffoi o olwg Satan fel hyn ? Na, pe cym-
merit ti adenydd y wawr, efe a hedai ar dy
01 Gall y rhai hyn beri iddo newid ei

ddull yn temtio, ond nid rhoddi i fyny ei

fwriâd. Tra y byddo ei hen gyfaill yn fy

w

oddi-mewn, bydd yntau yn curo wrth y drws
allan. Ni ellir cyflawni un ddyledswydd
heb ymdrechu. Ÿ mae ar y Cristion gym-
maint o eisieu ei gleddyf a'i erfyn gweithio.
Y mae iddo ymdrechu yn erbyn corph o
gnaw^.. Y mae hwn i'r Cristion, mewn dyl-
edswydd, fel yr anifail i'r teithiwr: hebddo,
nis gall ymdaìth ; 'a chyd âg ef, y mae ar ei

lawn waith. Os caiff y cnawd ei gadw yn
uchel a heinif, yna y mae yn drythyll, ac
nid ufuddhâ ; os yn isel, yna y mae yn wan,
ac yn blino yn fuan. Fel hyn, nid ydyw y
Crístion yn ennill ond ychydig o dir, am fod
yn rhaid iddo gadw camrau gyda'i gorph
gwanllyd. Mae efe yn ymdrechu â chorph o
bechod, yn gystal ag un o gnawd—mae hwn
yn tuchan ac yn grwgnach pan fydd yr enaid
yn myned at ryw ddyledswydd. Weithiau,
y mae yn cadw y Cristion oddi wrth ddyl-
edswydd, fel nas gaíl efe wneyd yr hyn a
ewyllysiai. Fel y dywedodd Paul, "Mi a
ewyllysiais ddyfod unwaith ac eilwaith

;

eithr Sa,tan a'm lluddiodd." Gall y Cristion
ddywedyd, mi a ewyllysiais weddio y pryd
%'r pryd, a myfyrio bryd arall ar y gair a

glywais, a'r trugareddau a dderbyniais ; ond
y gelyn hwn a'm lluddiodd. Y mae yn
wir mai gras sydd yn rheoli yn y cyfryw
enaid ; etto, fel y gwna plant ysgol ddwyn
eu cyfle pan fyddo eu meistr ym mhell i'w
gau ef allan, a bod eu hunain yn feistriaid
mewn afreolaeth, er iddynt gael eu chwipio
o'r achos ar ol hyny; feily, y mae y rhan
ddiadgenhedledig yn cymmeryd y fantais

—

pan na byddo gras ar ei wyliadwriaeth—

i

aflonyddu ei lywodraeth, a'i gau allan o
ddyledswydd. Hyn, er iddo beri i'r enaid
fod yn fwy llym mewn marwhâd, etto y
mae yn costio peth ymdynu cyn y gallo
gras ail ennill ei orsedd ; ac am hyn o bryd,
y mae llygredd yn drwm wrth y Cristion ar
ddyledswydd ; a'r hyn a wna efe, ni fedr ei

wneyd fel y dymunai. Y mae y gelyn hwn
yn haeru aml lythyren yn ei gopi wrth ei

ysgwyd â meddyliau anaddas. Pan y mae
y Cristion yn gweddio, yna y mae Satan a'r

cnawd yn dwndro
; y mae efe yn llefain, a

hwythau yn uwch i roddi taw arno, neu i

foddi ei gri ef. Fel hyn, ni a welwn, y mae
ymosod ar y Cristion o bob tu gan ei elyn.

A pha fodd y byddai yn amgen, pan y mae
hadau rhyfel wedi dwín-wreiddio yn natur-
iaeth y ddau, y rhai ni ellir byth eu dad-
wreiddio hyd oni pheidia y diafol a bod yn
ddiafol, pechod a bod yn bechod, a'r sant a
bod yn sant ? Er y gall bleiddiaid chwyrnu
ar eu gilydd etto, hwy a ymlonyddant er
hyn yn fuan, am nad ydyw y cweryl yn eu
natur hwynt; ond nis gellir byth gwneyd
y blaidd a'r oen yn gyfeillion. Pechod
a drachwanta yn erbyn gras, ac fe ä gras
yn groes i bechod, pa bryd bynag y cyfar-
fyddont.

DOSB. III.

Defn. I. laf. Gall hyn fod er cerydd i'r rhai
sydd yn ymdrechu : ond ynerbynpwy? Yn
erbyn Duw : nid yn erbyn pechod a Satan.
Gwr hyfion yn ddiau }^w y rhai hyn a
feiddiant wneyd prawf o'u nerth yn erbyn
yr Hollalluog ; etto, y mae y cyfryw rai â
gwae wedi ei dadgan i'w herbyn :

" Gwae
a ymrysono â'i luniwr;" Esa. xlv. 9. Hawdd
yw dywedyd pwy o'r rhai hyn a gaiff y
gwaethaf . Pa beth a wna hwnw ond tori ei

grimmogau a fyddo yn eu curo yn erbyn
craig ? Y fath frwydr olygus sydd yn debyg
o fod, pan ymrysono drain a thâ», â sofl â
fìiam ! Ond pa le y mae y cawri hyny yn
byw a feiddiant roddi eu hunain yn y rheng
yn erbyn y Duw mawr ? Beth yw eu hen-
wau, fel yr adnabyddom ac y nodom hwynt
fel creaduriaid sydd tu hwnt i bawb ereill

yn annheilwng o fyw ? Gwylia, O ! tydi,

yr hwn wyt yn gofyn, rhag fod y dyn truen-
us yr wyt megys yn ei fìieiddio i'w gael yn
dy ddillad di dy hun. Iudas oedd y bradwr,
er na attebai efe i'w enw, ond ei wthio draw
a hyn, "Ai mjè. yw efe, Athraw ?" Ac felly

y gelH dithau fod yn ymladdwr yn erbyn
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Duw. Y mae y galon yn dwyllodrus. Hyd
j

yn oed Dafydd dduwiòl, er fod ei ddigder i

mor boeth yn erbyn y gr cyfoethog a ddyg-
j

asai oenig y gr tlawd fel y seliodd y petn

â llaw na cìiai y dyn fyw a wnaethai hyn;
j

etto, yn y diwedd, gwelwyd mai efe ei hun
oedd y gr, fel y dywedodd y prophwyd
wrtho : 2 Sam. xii.

Yn awr, y mae dwy íFordd yn y rhai y
inai' dynion yn ymdrechu yn erbyn Duw:
1. Pan ymrysonant yn erbyn ei Ysbryd

ef. 2. Ean ymrysonant yn erbyn ei rag-

limiaeth.

(laf.) Pan ymrysonant â'i Ysbryd ef. Ni
a ddarllenwn am yr Ysbryd yn ymryson â'r

creadur: "A dywedodd yr Argìwydd, Nid
ymrysona fy Yabryd i â dyn yn dragywydd,

o blegid mai cnawd yw efe, a'i ddyddiau

fyddant ugain mlynedd a chant ;" Gen. vi. 3.

Yma, nid oedd yr ymrysonfa mewn digder a

llid i'w dyfetha hwynt ; hyny a ailasai Duw
ei wneyd heb na chynnhwrf nac ymdynu;
ond ynidrech ac ymrysonfa dirion ;

Yr oedd yr hen fyd yn rhedeg ar ryw hynt

orwyllt i uflfern ; y mae yntau yn anfon ei

Ysbryd i sefyll o'u bìaen, a thrwy ei gy-

nghorion a'i geryddon i roi cynnyg, megys^

ar eu hattal a'u galw yn ol. Fel pe byddaì

i un, wrth weled un arall yn barod i wneyd
niwed iddo ei hun, ymdrechu i gael y gyllell

o'i law â'r hon y mae efe yn ceisio gwneyd

y drwg; neu fel pe bydcìai un a chanddo

bwrs o aur yn ei law i'w roddi, yn canlyn un
arall gyda phob math o erfyniadau, gan

ymdrechu âg ef ar iddo ei dderbyn a'i gym-

m« yd. Ymrysonfa o'r fath yma yw hon o

eiddo yr Ysbryd gyda dyuion. A chwant-

au dynion—oíi'er gwaediyd marwolaeth—â'r

rhai y mae pechaduriaid yn lladd eu hunain,

y mae ymdrechiad yr Ysbryd Glan, trwy
gynghorion ac erfyniadau taerion am eu cael

allan o'u dwylaw. Hefyd, Crist a'i ras, a

ijywyd tragwyddol, y mae ei ymrysoniad ef

am 'beri i ni eu derbyn o law trugaredd

Duw. Ac am wrthwynebu yr Ysbryd yn
ymryson fel hyn gyda hwynt y mae pech-

aduriaid yn oael eìi cyfrif' yn gyfiawn yn

ymladdwyr â Duw :
" Chwi rai gwar-galed

a dienwaededig o galon ac o glustiau, yr

ydych chwì yn wastad yn gwrthwrnebu )t-

Ysbryd Glân : megys eich tadau, felly phwi-

thau;" Act. vii. 51. Yn awr, y mae ynnys-

onfa ddyblyg o eiddo yr Ysbryd; ac felly o'r

eiddom ìiiiiiiau yn ymdrechu i'w erbyii. laf.

Y mae yr Ysbr)rd yn ymryson á pheehadur-
iaid trwy ei genadon, Gan maì areu neges

ef y deuànt, ac nid eu neges eu liunain, mae
efe yn g^'irio y cynghodon, y cer)ddon, a'r

annogaethau fíÿddlawn a roddaut hwy, fé|

ei weithred ei hun. Yr hyn a lefarodd

Noah, pregethwr cyfiawnder, wrth \ r ben

fyd, y mae yn cael ei alw yn bregethiad yr

î Bbryd : 1 Pedr rii. 19. X boen b gyinmer-

odd Moses, Aaron, ac ereill o wtAàum Dun-,

i addysgu lsrael—fe'i cyfrifir yn addysg )t

Ysbryd : Äeh. ix. 20. Ac felly, pan wrthodir

y gîdr a gyhoeddir gan weinidogion Duw )-n

èi enw ef
,*
ac y cyfodo pechaduriaid eu sodl-

au mewn diystyrwch yn erbyn y cynghorion

ífyddlawn a ròddaut, yna y maent yn ym-
ryson â'r Ysbryd, ac yn ymdrechu yn erbyn

Crist, mor wirioneddol a phe buasai efe yn
bersonol ei huu vn y pulpud, ac yn pregetliu

y bregeth iddynt
* Pan ddel Duw i gyfrif â

phechaduriaid, fe welir hyn. Y pryd hyny,

rhydd Duw adfywiad i'ch cofion, gan eich

dwyn ar gof yng nghylch ei ymrysonfa â

chwi, ac am eich gwrthwyuebiad annhirion

iddo. "A pha un b)Tiag a wnelont ai

gwrandaw ai peidio (cauys t gwrthryfelgar

ydynt), etto, cânt wybod fod prophwyd yn

eu mysg hwynt ;" Ezec. ii. 5. Yn bresennol,

y mae dynion yn anghofio yn fuan pwy a

pha betli a gMrant. Gofynwch iddynt pa

beth a wasgwyd at eu cydwybod yn y breg-

eth a'r bregeth—y maent wedi aughofio ; neu

pawirioneddaugwerthíaw a osodwyd allan

mewn nn araíl—y maent wedi eu colli. Da
fyddai iddynt, pe na byddai eu cofion ddim

gwell mewn byd arail : fe roddai h>my es-

mwTT-hâd nid bychan ar eu poenau \\\\ ynt.

Ond yno hwy a gânt wybod fod ganddynt

broimw-yd wedi bod yn eu mysg, a pha fath

werth oedd ganddynt yn eu dwylaw, er ei

fod yn nwylaw ífyliaid. Hwy a gânt wybod

yr hyn a fu efe, a'r h)Ti a lefarodd (er i fil o

flynyddoedd fod wedi myned heibio), mor
newydd a phe buasai wedi bod neithiwr.

Po fwyaf gwresog a thosturiol a fu y gwein-

idog yn ei swydd, a pho fwyaf llafurus a

grymus, mwyaf y ceir eu pechod hwynt yn

mynu diangc oddi ai* y fath drais Banctaidd

a gynnygiwyd i wneuthur lles iddynt. Yn
sicr, fe fyn Duw rywbeth am chwys, ie am
fywydau, ei weision, a wisgwyd allan wrth

ÿmryson â'r cyfryw wrthryfelwyr. Ye allai,

hyd yn hyn béchaduriaid, fod eich íl'urfafen

ynoleu,heb gwmmwl i'w weled yn darogaa

ystorm ; ond gwybyddwch, fel yr arferwch

ddywedyd, aad yw y gauaf )ii pydru yn y
cymmylau: chwia'i cewch o'r cuwedd. Y
mae Duw yn rhwym i wneyd yn ddá l»ob

bygythiad a gyhoèddodd ek.h gweinidogioá

flfyddlawn i'ch erbyn allan o'r gair: " Vr

hwn a gyflawna aur ei was, ac a gwblhft

gynghor ei genadon" (Fsa, xliv. 20) ; a hyn

mewn barnyn erbyn pechaduriaid, gan gyf-

lawni y hyi:\ thion, yn gy^tal s.g mcwn u-u-

garfedd vii cwblhau yr addewidion, y rhai y
maent hwy yn eu dadgan fel cyfran ei blant.

( >nd bydd yn ddigou buan gofyn i'r cyfryw

ar eu claf-wely, neu yn awr angeu, ai ni fi»

geiriau yr Arglwydd, a draddodwyd gan eu^
pregethwyr tì'yddlaMu, \n dal gafael yn-

ddynt V mae rhai eyda d^chryn wedi

addef eu bod : fel j r luddewoe ;
" Megys y

meddvliodd Arglwydd y lluoedd wneuthur

i ni, n ol ein llrdd, ac yn ol ein gweithred-
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oedd ein hun, felly y gwnaeth efe â ni;"

Zech. i. 6.

(2il.) Y mae yr Ysbryd yn ymryson â

dynion yn fwy digyfrwng, pan y gwnelo ei

dumewnol nesad at eu cydwybodau, gan

ddadleu yr achos â hwynt yn eu mynwesau
eu hunain. Y mae ei'e weithiau yn dangos

i ddynion eu pechodau yn eu lliwiau gwaed-

lyd, ac i ba le y niaent yn sicr o'u dwyn, os

na edrychant ati mewn pryd : a hyn a wna
efe mor eglur nes yw y creadur, weithiau,

fel yn arogli y tân a'r brwmstan o'i am-
gylch, ac mewn rhyw radd o uffern eisoes.

Bryd arall, efe a dery i ymddyddan ac ymh-
edd â hwynt, gan wneyd cynnygiadau gras-

lawn i'r pechadur, os efe a ddychwel wrth

ei gerydd. Mae yn dangos gras yr efengyl,

ac yn agor drws o obaith am adferiad, ie, yn
taraw i ddeisyf ac erfyn arno i daíìu ei arfau

gwríliryfel i lawr, a dyfod am fywyd at

Grist, yr hwn y mae ei galon mewn agwedd
barod i dderbyn a chofleidio y cais cyntaf a

wna y pechadur dychweledig am drugaredd.

Yn awr, pan y byddo Ysbryd Duw yn'dilyn

y pechadur o le i le, ac o bryd i bryd, gan
gymmhell y cyfryw gynnygion, ac adnew-
yddu ei hen gais, a'r creadur yntau yn diangc

allan o law yr Ysbryd sy fel hyn yn ymrys-

on âg ef
,
pan fyddo y niater heb ei ddwyn i

ben, a'r dyn mor bell ag erioed oddi wrth
ymwrthod â'i chwantau, a syrthio mewn
cariad â Christ—dyma wrthsefyil yr Ysbryd
yn ei wyneb ; ac y mae hyn yn clwyn ynddo
gynnnaint o ddrwg, ie, lle nad ydyw yn bar-

haol, nes y bu aml enaid truan iseledig dan

y fat% drallod gan yr arswyd o'i herwydd
fel nas geìlid am hir amser beri iddynt goelio

mai nid hwn oedd y pechod anfaddeuadwy.

Edrychwch, gan hyny, bechaduriaid, pa fodd

yr ymddygwch at yr Ysbryd, pan ddelo ac

y curo wrth ddrws eich calonau. Agorwch
pan guro efe, ac efe a ddaw i mewn atoch

;

a chwi a gewch ei gymdeithas felus. Os ei

wrthsefyll a wnewch, nid oes addewid y
cura efe drachefn. Ac os unwaith y paid

efe âg ymryson â thi, ddyn annedwydd, yr

wyt yn golledig byth
;
yr wyt yn debyg i

long wedi ei thaflu gan y tonau i ryw greigle

uchel, lle nad yw y llanw ddim yn ei chyr-

haedd un ainser i'w dwyn ymaith. Ti a

elli ddyfod dan y gair, ymarfer âg ordinhad-
au ereill, etto yn ofer. Yr Ysbryd ynddynt
hwy ydyw y llanw a'r gwynt hefyd, i roddi
yr enaid i noíìo, a'i ddwyn ym mlaen ; aç
hebddo ef, y mae yn gorwedd fel llong ar dir

eycli, yr hon ni syfl.

(3ydd.) Yr ydym yn ymryson â Duw pan
yr ymrysonom â'i ragluniaeth ef ; a hyny
drwy ddwy fíbrdd : laf . Pan fyddom yn an-

foddlawn i'w drefniad rhagluniaethol ef ar-

nom
;
pan fyddo ei waith ef yn tori i ni ein

rhan heb fod wrth ein bodd, ond rhyw wrth-
ddadleu genym yn erbyn ei driniaethau ef

arnom; neu o leiaf, rhyw fwngial gyda yr

ynfyd yn ein calonau ;
yr hyn y mae Duw yn

ei glywed mor eglur ag yw dyn ein geiriau.

Y mae Duw yn cyfrif ein bod yn dechreu

cwerylu âg ef pan na byddom yn ymfodd-
loni yn, ac yn dywedyd Amen gyda ei rag-

luniaeth ef, pa beth bynag a fyddo. Y mae
i
efe yn ei alw yn " ymryson â'r Hollalluog "

' (lob xl. 2); ie,'yn argyhoeddi Duw. Ac yn
sicr, gr hyf yw efe a faidd feio ar Dduw, a
chodi dadl yn erbyn y nef. Y mae Duw, yn
yr adnod uchod, yn galw a.r y neb a wna
hyn i atteb dan ei berygl :

" A argyhoeddo

Dduw, attebed i hyny." Yr oedd yn llawn

bryd i Iob dewi, wrth glywed pa ystyr y
mae Duw yn ei roi ar y geiriau anwagelog

oedd wedi dyferu oddi wrtho yng nghyni ei

ysbryd, a phoethder ei ddioddefiadau :
" Ai

dysgeidiaeth yw ymryson â'r Hollalluog ? a

argyhoeddo Dduw, attebed i hyny." Wr
da, mor syn yw efe ! Y mae efe yn llefain,

" Wele, gwael ydwyf
;
pa beth, & attebaf i

ti ? mi a osodaf fy llaw ar fy ngenau;" adn. 4.

Os gwna Duw ond maddeu yr hyn a aeth

heibio, ni chaiff efe glywed y fath iaith

mwyach. 0, wyr ! gochelwch yr ymryson
hwn, uwch law pob un arall. Anghysurus
yw ymrafael â phwy bynag y syrthiom allan,

cymmydogion neu gyfeillion, gr neu wraig,

plant neu weision ; ond gwaethaf o'r cv/bl â

Duw. Os na all Duw dy foddhau, ond bod
dy galon yn codi yn ei erbyn ef, pa obaith

sydd y bydd i ti ei foddio ef, yr hwn ni

chymmer ddim yn garuaidd gan ddyn sy'n

ddig wrtho ì A pha fodd y cedwir cariad

at Dduw mewn calon anfoddog, sydd yn
wastad yn mwngial i'w erbyn? Nis gall

cariad feddwl dim drwg am Dduw, na godd-

ef clywed gair drwg am dano ; ond y mae yn
rhaid iddo gymmeryd plaid Duw, megys
lonathan o ochr Dafydd, pan oedd Saul yn
dywedyd yn ddrwg am dano ; a phan na
chaiff ei wrandaw, fe gyfyd fel yntau, ac a á"

ymaith. JPan yn gystuddiol, fe oddef cariad

i ti ruddfan, ond nid grwgnach. Os dilwythi

dy ysbryd gorthrymedig i fynwes Duw trwy
weddi, gan ymdrechu âg ef yn ymostyngol
ar dy liniau, y mae cariad o dy blaid ; ac fe

a'th helpia at y dadleuon goreu a elli eu

harfer o flaen Duw ; ond os rhoi di olìyng-

iad i'th nwydau afiach, a dangos ysbryd ter-

fysglyd yn erbyn Duw, mae hyn yn ei frathu

at y galon.

(4ydd.) Yr ydym yn ymryson yn erbyn

rhagluniaeth, pan yn anniwygiedig dan am-
ryw drefniadau Duw tuag atom. Mae gan
ragiuniaeth lais, pe byddai genym ni glust

—

dylai trugareddau dynu, a chystuddiau yru.

Yn awr, pan na byddo moddion teg na hagr

yn gwneyd lles i ni, ond ein bod yn anedi-

feiriol dan y naill a'r llall, y mae hyn yn ym-
ryson â Duw â'r ddwy law. Y mae gan bob
un o'r rhai hyn fwyhad bai pennodol. Mae
un ynerbyn cariad, ac felly yn angharuaidd;

a'r llall yn erbyn llymder ei wialen, ac yn
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hyn yr ydym yn diystyru ei ddig ef, ac yn
greulawn wrthym ein hunain, gan wiugo yn
erbyn y symbylau. Dylai trugaredd beri

cywilydd arnoin, a dig roddi ofn arnom i

bechu. Yr hwn ni chywilyddia, nid yw yn
meddu ysbryd gr. A'r hwn nid ofna, pan
ei tarewir, y mae yn waeth na'r aniîail, sydd
yn ofni y chwip a'r ysbardun. Y mae tru-

garedd weithiau—yn enwedig y trugaredd-

au allanol hyn, sydd a'u blis yn foddhaol i'r

rhan anianol mewn Cristion—wedi prifio yn
fagl i'r goreu o ddynion ; eithr yna, bu cys-

tudd yn arferol o'u hadferu. Ond pan fyddo
cystutld yn gwaethu dynion, a hwy yn ym-
galedu yn erbyn Duw i bechu fwy-fwy tra

y mae y wialen arnynt, pa beth sydd yn
debygol o wellhau y rhai hyn? Ychydig
yw y rhai a wneir yn well, os bydd cystudd-

iau yn eu gwneyd yn waeth. Y dyn a fn
bechu, er iddo fod mewn poen, a becha fwy
o lawer ond cael unwaith wared o hwnw.
Ond gwylia di rhag ymryson fel hyn â Duw.
Nid öes i'w gael wrth ymdynu â Duw ond
dyrnodiau, neu waeth. Os dywed na chys-

tuddia efe mo honot yn rhagor, dyna y
gwaethaf o'i ddywediadau

; y mae yn gym-
maint a phe dywedai y bydd efe yn dy ddyl-

ed hyd fyd arall, ac y tâl efe i ti yn gwbl
yno. Eithr os yw yn bwriadu trugaredd i

ti, ti a gei glywed oddi wrtho mewn rhyw
gystudd llymach nag erioed. Y mae gan-

ddo ef gynion a'th holltant, pe bait ti ddarn
mwy ceingciog nag wyt. u A oes etto drys-

orau anwiredd o fewn tý y gr anwir, a'r

mesur prin, peth sydd fíìaidd r 3íicahvi. 10.

Pa beth? Anniwygiadwy, er fod llef yr

Arglwydd yn llefain ar y d,dinas, yn eich

galw i wrandaw y wialen, a phwy a'i hor-

deiniodd ? Gwelwch y ffordd a gymmer
Duw :

" A minnau hefyd a'th glwyfaf wrth
dy daraw, wrth dy anrheithio am dy bech-

odau ;" adn. 13. Fel pe dywedasai, gwelaf

fod fy physygwriaeth arall yn rhy wan; nid

yw wedi gweithio i newid eich awydd. Ond
mi a baratoaf draflwngc a'ch gwna chwi yn
glaf hyd y galon.

(5ed.) Y mae yn argyhoeddi y rhai sydd
yn dangos math o ymdrech yn erbyn pech-

od, ond nid yn ol y gair o orchymmyn a

svddir gan Grist. Mae cyfraith berthynol

i ymdrech, acyraae'n rhaid ei chanlyn; "Ac
od ymdrech neb hefyd, ni choronir ef onid

ymdrech yn gyfreithlawn ;" 1 Tim. ii. 9. Cyf-

eirio y mae at y cainpau Rhnfeinaidd, ar ba

rai yr oedd barnwyr gosodedig, i edrych rhag

i gam chwareu gael lle, yn groes i gyfraith

ymdrech. Ni roddid y gamp-dlws i'r cyf-

ryw un, er iddo drechu ei wrthwynebydd
Defnyddir hyn gan yr apostol i gyffroi

gofal y Crístion yn ei ryfel yntau, fel un sy

dan gyfraith a dysgyblaeth fanylach, yn
gofyn nid yn unig gwroldeb i ymladd, ond

ymladd wrth drefn, ac yn olufudd-dod
gaii- o orchymmyn. Yn awr, ychydig a

wnfmt hyn, îe, o'r rhai a gyfrifir yn ym-
drechwyr niawr.

(1.) Y mae rhai, tra yr ymdrechant yn
erbyn un pechod, yn cofleidio un arall ; ac

yn yr achos hwn, nid y dyn sydd yn ym-
drechu yn erbyn pechod, ond y naill bechod

yn erbyn y llall ; ac nid rhyfedd yw gweled
lladron yn syrthio allan, pan ddelont i ranu
yrysliail. Mae chwantau yn amryw (Tit.

iii. 3), ac anhawdd yw boddio ainryw feistr-

iaid, yn enwedig pan y mae eu gorchym-
mynion mor groes. Pan archo balchder

ymwisgo â gwychder, a gwastraffu ar ddifyr-

wch, y mae cybydd-dod yn galw am gasglu;

pan fyddo malais yn annog i ddial, dichell

anianol a ddywed, Cela dy ddigder, er i ti

beidio maddeu. Pan gymhello chwant y
dyn at ei buteiniaid, rhagrith a'i tyn yn ol

rhag cywilydd y byd. Yn awr, ai ymladd-
wr dros Dduw yw efe, sydd yn gwrthsefyll

un pechod wrth orchymmyn un arall, ac, fe

allai, un gwaeth ?

(2.) Y mae rhai yn }Tndrechu, ond yn y
maes o'u hanfodd— nid ewyllysgaryddion

ydynt; ond eu bofn caethwasaidd sydd am
y tro yn eu brawychii oddi wrth eu chwant.

Felly, y mae y frwydr yn hytrach rhwng eu
cydwybod a'u heWyllys hwynt, na rhyng-
ddynt hwy a'u chwant. Dyro i mi y cyf-

ryw bechod, medd yr ewyllys ; na, medd y
gydwybod, fe lysg; a hi a'i teifl ymaith.

(iall dyn fod yn caru y gwin, er fod arno

ofn llosgi ei wefusau. Y mae ar y rhagrith-

wyr eu hunain arswyd llosgi. Yn y cyfryw
ymladdfeydd, yr ewyllys o'r diwedd a orch-

fyga, naiÜ ai trwy wobru y deall i drwsio y
chwant y mae yn ei flysio mewn gwisgiad

mwy boddhaol, fel na frawycher y gydwyb-
od â'r fath ddrychiolaethau erchyll o ddig-

ofaint, neu trwy lonyddu y gydwybod â

rhyw addewid o edifeirwch ar ol hyn, neu
trwy ymattal, am y tro, oddi wrth ryw
bechod a all efe hawddaf ei hebgor, a thrwy
h}Tiy ennill enw da am rywbeth tebyg i

welíhâd buchedd. Neu, oni wna hyn oll y
tro, yna yr ewyllys, trwy annogiad y chwant
goi-wyllt, a gyhoedda ryfel noeth yn erbyn y
gydwybod, gan becliu yn ei gwyneb hi. Yn
debyg i ryw farch gwyllt, yn auoddefus o'i

yspardun sydd yn ei bigo, ac o'r enfa sydd

yn ei attal, y mae yn cael hon rhwng
ddannedd, ac yna fe red ar ei garlam frys.

hyd oni chatìb o'r diwedd ymwared o'i farch-

ogwr ; ac }Tia, lle y gwelo y borfa frasaf, nic

oes na chîawdd na ffos a'i deil, nes y cewct

ef o'r diwedd yn newynu mewn rhyw war
chae am ei drosedd. Fel hyn y mae llawei

yn pechu i'r fath radd, hyd onid ydyw cyd»

wyDod yn methu dal yr awen yn hwy, na<

eistedd ar y cyfrwy, ond yn cael ei thaflu

lawr, a'i gosod fel un farw
;
yna, y trueir

iaid a grwydrant lle y caffo eu chwantau
j

boliad llawnaf, nes o'r diwedd y talont

eithaf drud am eu mwyniant lladi'adaidcl^pai
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ddelo cydwybod atti ei hun, i'w dilyn a'n dal

gerfydd eu gyddfau yn fwy diogel nag er-

ìoed", ac heb byth eu gollwng, ond eu dwyn
o flaen brawdle Duw.

(3.) Y mae ereill mewn rhyw ymdrech
â phechod, ond heb ei gasau ; ac am hyny, y
maent yn arbedus o hono, ac heb geisio ein-

ioes pechod, fel eu gelyn marwol. Y mae y
rhai hyn â'u hymdrech mewn cellwair, ac

nid o ddifrifwch: yr archollion a roddant

i bechod heddyw a iacheir erbyn yfory.

Pa mor gryf bynag y bwriada dynion yn
erbyn pechod, etto íe ymlusga drachefn i'w

serch hwynt, hyd oni ddiflbdder y cariad at

bechod yn y galon ; a'r tân hwn nid yw byth

yn marw o hono ei hun. Rhaid yw i gariad

Crist ddiffodd y cariad at bechod : fel y dy-

wed Jerome yn rhagorol, "Y mae un cariad

yn diffodd y llall." Y tân nefol hwn yn
wir a ddiffydd y fflam hono o ufíern. Hyn
y mae efe yn ei egluro trwy ymddygiad
Ahasferus at Fasti ei frenines. Yn y ben-

nod gyntaf, y mae yn rhoddi deddf alian,

mewn brys mawr, na ddeuai hi mwyach o'i

flaen; ond wedi i'w ddigder oeri ychydig
{Esth.'ii. 1), y mae yn dechreu tyneru ati; a

gwr ei gynghor, wrth ddirnad hyn, a ym-
ofynasant yn ddioed am wyryf brydferth, ar

ba un y gallai y brenin osod ei serch, a'i

chymmeryd i'w wely breninol. Wedi i hyn
gael ei wneyd, nid ydym yn clywed son am
Fasti mwyach. Y pryd hyny, ac nid cyn
hyny, y saif bwriad yr enaid yn erbyn pech-
od, pan gymmero efe Grist i'w fynwes.

DOSB. IV.

2il. I'r saint. Gan mai ymdreeh parhaus
ydyw eich bywyd chwi ar y ddaear, doeth-

ineb fydd i chwi ystyried am y modd goreu
i chwi drin yr ymladdfa â'ch gelyn gwaethaf.

I'ch helpio yn hyny, cymmerwch yr ychydig
gyfarwyddiadau hyn.

(laf .) Gwel nad elych i'r maes heb dy ail

:

fy meddwl yw, galw ar Dduw trwy weddi i

sefyll wrth dy gefn. Y mae Duw mewn
cynghrair â thi, er niweidiad i'th elyn, ac
amddiffyniad i tithau; ac y mae yn dis-

gwyl cael ei alw genyt. A ddigiodd gwr
Ephraim am na alwodd Gideon hwynt i'r

maes ? ac oni all Duw yn llawer mwy ? Fel
pe byddit ar fedr lladrata buddugoliaeth
cyn iddo ef wybod am y peth. Mae genyt
feddwl cryfach na Moses, yr hwn ni syflai

heb Dduw ; na wnai, er iddo ef anfon angel
yn rhaglaw iddo. Yr wyt ti yn ddoethach
na Iacob

;
yr hwn, i drechu Esau (oedd ar ei

daith i'w erbyn), sydd yn troi oddi wrtho
ef, ac yn taraw at Dduw. Yr oedd efe yn
gwybod, os gallai ymdrechu â Duw, y gaJlai

adael rhwng Duw a'i frawd. Cais Dduw
o'th blaid, a dyna y drws cefn wedi ei gau

;

nis gall un gelyn ddyfod o'r tu ol i ti; 'ie, dy
elyn a syrth o'th^flaen: "O Arglwydd, tro,

attolwg, gynghor Ahitophel yn ffolineb,"

meddDafydd: 2 tSam. xv. 31. Ehoddodd

y nef amen gyda'i weddi; a dyna'r adyn
truenus yn ymgrogi.

(2il.) Bydd ochelgar iawn rhag rhoddi
i'th elyn afael llaw. Y mae ymdrechwyr
yn ynigais am afael mewn rhyw fan neu
gilydd, yr hyn a rydd fantais fawr iddynt
at daflu eu gwrthblaid. I ragflaenu hyn,
hwy a arferent, yn gyntaf, ddiosg eu dillad

;

yn ail, eneinio eu cyrph. Am y cyntaf,

Gristion, llafuria di i ddodi heibio yr hen
ddyn, sydd yn fwyaf perthynol i ti—y llygr-

edd hwnw a eilw Dafydd, "fy anwiredd;"
Salm xviii. 23. Hwn yw y godre yr ymeiíl

Satau ynddo : craffa pa beth ydyw, a marw-
hâ hwn beunydd

;
yna, Satan a gilia yn ol

gyda gwarth, pan welo ben y gelyn h'wnw
ar y mur a fynasai dy fradychu di i'w law
ef.

(3ydd.) Yr ymdrechwyr Rhufeinaidd a ar-

ferent eneinio eu cyrph. Gwna dithau felly;

mwyda dy enaid â myfyrdod mynych am
gariad Crist. Ni chaiff Satan ond croesaw
bychan lle y mae cariad Crist yn preswylio.

Cariad a ennyn gariad; a bydd hwn fel mur
o dân i gadw Satan draw

;
gwna hwn i ti

fìîeiddio cynnyg pechod ; a bydd fel olew i

ystwytho dy gymmalau, a'u cyflymu i niw-
eidio dy elyn. Ystyria pa fodd yr ymdrech-
odd Crist yn dy gweryl di ; buasai pechod,
uffern, a digofaint yn dyfod oll yn safnrwth.

arnat ti, oni buasai iddo ef ymladd â hwynt
ar y ffordd ; ac a fedri di gael ar dy galon i

dalu yn ol ei gariad ef trwy fradychu ei

ogoniant i ddwylaw pechod mewn anwrol-
deb neu anffyddlondeb ? Na ddywed dy
fod yn ei garu ef, tra y medri gadw yn dy
fynwes y pechodau hyny a dynasant ei galon
ef o'i fynwes. Peth rhyfedd fyddai i blent-

yn gadw'r gyllell, a bod heb hofìi arfer un
arall', ond hono â pha un y gwanwyd ei dad.

(4ydd.) Defhyddia yn ddoeth y fantais a
gaífech ar ryw dro. Mae y Cristion weith-

iau yn cael ei elyn ar ogwydd, 'ie, ar lawr

;

gall osod ei droed ar wir wddf ei falchder,

a thaflu ymaith ei anghrediniaeth, fel peth
gwrthun ac afresymol. Yn awr—yn debyg
i ymdrechwr doeth—syrthia ar dy elyn â'th

holl bwys. Er y gall dyn farnu mai cam
chwareu ydyw taraw ei elyn ar lawr, etto, na
fydd di mor hynaws wrth bechod a gadael
iddo anadlu na chyfodi. Gwylia rhag i

Dduw roddi yn dy erbyn, fel yn erbyn
Ahab, am ollwng o'th law y gelyn hwn a
nododd Duw i'w ddyfetha. Dysg ychydig
ddoethineb gan hiliogaeth y sarph

; y rhai,

wedi iddynt gael Crist dan eu traed, ni

thybient er hyny ei fod yn ddigon diogel

ganddynt, hyd yp oed ar ol ei farw ; ac am
hyny, mynasant selio a gwylio ei fedd ef.

Gwna dithau felly, i attal adgodiad dy bech-
od ; selia ef i lawr âg ymroadau cryfach, ac
addunedau difrifol ; ie, gwylia ef trwy rod-

iad effro a diesgeulus.

Defn. 3. Y mae hyn yn sail o gyBur fv
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Crìstion gwan sydd yn dadleu yn erbyn

gwirionedd ei ras ef, o'ddi wrth y brwydrau

a'r ymladdau tu fcwnol sy rhyngddo ef a'r

chwantau, ac yn barod i ddywedyd, fel Gi-

deo», o aehos gelynion allanol, "Ös yw Duw
gyda mi, pa ham y digwyddodd hyn oll i

mi? Pa bam yr wyf fi yn cael y fath ym-

wthioynoi i bechn, ae yn fy

attal rhag yr hyn sy dda

.

;" Pa ham y gof-

yni? Y mae 3 r atteb yn hawdd i'w roddi,

am mai ymdrechwr—nid congcwerwr— wyt,

Yr v. t.'ti yn camddirnad àm gyflwr y Crist-

ion yn y bywyd hwn. Pan wneler nn yn

. dd ydyw efe yn cael ei alw yn
: ar ci elynion lladdedig;

ond ei ddwyn i'r maes,i gyfarfod ac ymladd

a hv. lireu rhyfel yn arbyn pechod

yw ystâd o r;is nid ci ddiweddiad. Yn
hytrach nag i ti fod heb elyn i ymdrechu âg

ef, daw Duw ci hnn mewn ymddieithriad

i'r maes, ac a dy elyn.

Fel hyn: 1

•• u oedd [acob yn unig yr ym-

drechodd gr âg ef hyd doriad y dydd; ac

am hyny, dystawer dy galon, oa dyma dy

achwyniad.
'

Gall dy enaid yn hytrach ym-
gysuro yn hyn, dy focí yn ymdrechwr; mae
yr ymdrechfa Bydd j aot, os ar yr iawn sail

ac i'f iawn ddyben, yn gwirio fod dwy geu-

edl o'th fewn; dwy natur wrthwyneb—nn
o'r d ddaearol, a'r llall o'r nef, yn

nefol. Ië, er dy gysur, gwybydd ym mhell-

ach, er mai dy natur lygredig yw yr hynaf,

etto hi a wasanaetha yr ieuengaf.

.4. 0! fel y dyìai hyn beri i ti, Grist-

ion, hiraethu am fyned adref. lle nad oes

dim o'r cynhwrf a'r ymgyi*ch hyn. Y mae

yn rhyfcdd na byddai pob awr yn ym-

ddangoa yn ddiwrnod, a phob diwrnod yn

flwycuiyn, hyd oni udgano angeu dy encil-

iad llawen, i'th alw oddi ar y maes—lle y
mae y pelenau yn ehedeg mor aml, a thi

yn ymladd am dy fywyd â'th elynion marw-
l^i ddyfod i'r îlys, lle ni wclir cleddyfau,

ond palmwydd, yn nwyiaw y saint. Yno
nid oflfer alarm, ond telynau—nid griddfan-

au milwjT yn gwaedu, a chydwybodau ar-

chollc.ii' . zhanedd bôr, hyfrydlaw q,

a grywir gan orchfygwyr gorfoleddus, yn

canu mawl i Dduw a'r Oen, trwy yr hwn y
gorchfygasant, W'cl, Gristionogion, tra y
byddoch yma isod, dýddanwch eich hunain

â'r pctli.iu hyn "y «ae gorj hwysfa eto yn

ol i bobl Dduw." .N id curo yr awyr yr y.l-

ych, ond ymdrecliu am y nef, yr hon s draw

uwcli law v cymmylau hm Y mae i chwi

eich gwaethaf yn gyntaf
;
ygoreu fydd ;• n

olaf. Yr ydyt-l'i mewn ymdrech, ond i ennill

coron, a'i 'licnnill i'wgwisgo; le, ei gwisgo

heb ei cliolli byth ; ar <>1 unwaith ei chael, ni

chaiíFneb ei dwyn oddi arnoch, ua'ch rhoì

i berygl brwydr mwy. \rr,;\, yr ydym yn

gDrchfygu i ymladd drachefn: gaU brwydr

un demtasiwn fyned droeodd, ond parhau y

mae y rhyfeL Pa heddwch a allwn ni gael,

tra y gallo diafliaid ddyfod allan o'u tyllau,

neu y byddo dim o'n natur bechadurus ein

hunain yn aros heb ei farweiddio? Gwna
hon ymìadd, ìe, ar ci gliniau ; a hi a dery

fig un fraich, ar ol tori y llall ymaith; ond
pan ddel angeu, y maeydyrnod olaf edi

w. Y meddyg da hwn a'th iachâ yn
hollol o'th ddi llni' a'th glotfni ysbrydol,

megys y dywedodd y merthyr wrth ei gyf-

aill, ger lìaw yr ystangc, y gwnai Üonner
waecuyd i'w cyrph hwynt. Pa beth, Grist-

ìon, yw yr hyn Bydd yn dwyn ymaith law-

enydd dy fywyd, ond yr ymdrechiadau a'r

brwydran y mae y gelyn mynwesol hwn yn
eu peri I Ai nid dyiua y Peninnah sydd

wcdi blino a chj-thruddo dy ysbryd, a'th

attal rhag llawer pryd melus a allesit ei gael

mewn cymmundeb â Duw a'i saint ; neu

—

(s deuaist ym mlaen—a barodd i ti or-

chnddio allor Duw â'th ddagrau a'th ridd-

fanau ì Ac onid llaw ddedwydd fydd hono

a dr y cwlwm, ac a'th esyd yn rhydd oddi

wrth farweidd-dra, rhagrith, balclider, a

chwaneg a fu }
rn dy feichio yn drwm? Dy

golled di yw byw; mai^ fydd dy elw. Bydd
di ond yn foddlawn i cídioddef rhwyeo llen

dy gnawd, a dyna ti lle y dymunit fod, allan

ogyrhaedd pecnod, yn gorpnwys yn mynwed
dy Dduw. A pha'ham y byddai i ddrw^g

byr o boen beri i ti farw, mwy na'r dirfawr

londer a ddwg waredigaeth rhag y boen bar-

haus o ddrwg pechod ì Y mae rhai, chwi
wyddoch, wedi dewis toriad gan arfau llaw-

feddyg yn hytrach nag arteitliiad beunydd-
iol y gareg; ac etto, fe allai fod eu poen

q dychwelyd eüwaith ; ac ai nis gelli

di feddwl yn dawel am farw, i gael .uwarcd-

iad rhag poen dy bechodau, a gwarediad sicr

am bythí Ac etto, nid yw hyn hanner yr

hyn a wna angeu o les i ti. Mae heddwch
yn felus ar ol y rhyfel—esmwythdra ar o|

poen : ond pa dafod a nll adrodd y gorfoledd

a'r gogoniant sy raid Iddynt lenwi y creadnf

wrth yr olwg gyntaf ar Dduw, a'r c^eillion

gwynfydedig hyny? Nis gall neb fynegi

ond uno'r preswylwyr. Pe gwyddem ni fwy

am yi- ystftd féndigedig hono, ni, y gwein-

idogion, a'u cacm yn waith mor anhawdd
perBwadio Cristionogion i fod yn foddlawn

i fyw yma cyhyd, ag yùyw yn awr i'w per-

awadio i fod yn foddlawn i farw mor fuan.

PENNOD II.

Llc y rfanr/nsir pa bcth a feddylir wrth " waed c

chnwodf* a'r Hìnitd nud >//'-, aV modd y mae, •*

GritbUm yn ymdreu yn erbyn y rhai hyn.

DOSB. I.

Yn awT y canlyn ddarlnniad elynion 3

('ristion, à'r rlia'i y mae efe i ymdrechu.

1. Darlunir liwynt yn nacaol, "nid l

gwaed a chnawd."
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2. Yn bennodol, "ond yn erbyn tywysog-

aethau, yn erbyn awdurdodau," &e.

laf. Am y rhan nacaol o'r darluniad.

Nid oes i ni ei gymmeryd am nacâd hollol,

fel pe na byddai i ni ymladd â gwaed a

chnawd, ond ymladd yn gwbl ac yn unig â

Satan; eithr mewn fíbrdd o gymhariaeth,

nid yn unig â gwaed a chnawd, ac mewn
rhyw ystyr, nid yn benaf. Y mae y_ dull

hwn-o ymadroddi yn arferedig yn y Beibl

—

"Na alw dy gyfeillion," &c, "ond y tlod-

ion," i giniaw: Ltic xiv. 12. Hyny yw, nid

y rhai hyn yn unig, fel ag i esgeuluso y
tlodion. Yn awr, pa beth a feddylir yma
wrth "waed a elmawd?" Y mae deongliad

dyblyg i'r geiriau.

(laî.) Wrth waed a chnawd, gellid medd-
wl am ein Uygredd mynwesol ni

; y pechod

3ydd yn ein natur lygredig, ac a elwir mor
fynych yn gnawd yn yr Ysgrythyr: "Canys

y mae'r cnawd yn chwennychu yn erbyn yr

Ysbryd, a'r Ysbryd yn erbyn y cnawcl : a'r

rhai hyn a wrthwynefeant eu gilydd, fel na
alloch wneuthur beth bynag a e\ ylìysioch"

[Gal. v. 17) ; ac weithiau, yn gig a gwaed,
^megys yn Mat xvi. 17)

—" Canys nid cig a

2waed a ddadguddiodd hyn i ti, ond fy Nhad
yr hwn sydd yn y nefoedd :" hyuy yw, oddi

achod y mae y gyfîes hon a wnaethost ti

;

ois gallasai dy feddwl cnawclol a llygredig di

byth gael allan y gwirionedd goruwchnatur-
iol hwn ; ni buasai dy ewwllys bechadurus
li byth yn ei goíleidio. Felly yn 1 Cor.

sv. 20. " Ni ddichon cig a gwaed etifeddu
ûeyrnas Dduw ;" hyny yw, cnawd pechad-

urus, marwol, fel y mae yn cael ei agoryd yn
ÍT pethau canlyncl. Felly yn Gal. i. 6 :

" yn
y fan, nid ymgynghorais â chig a gwaed,"
aeu â rheswm anianol. Yn awr, gellir galw

j gelyn mynwesol hwn yn gnawd ; mewn
[jrhan o herwydd ei darddiad, ac mewn rhan

[
p herwydd ei weithrediad; o herwydd ei

Jìarddiad, am ei fod yn dyfod i ni, ac yn
Jlaenedig ynom, trwy genedliad naturiol.

j

Fel hyn y dywedir ddarfod i Adda geuhedlu
nab ar ei ddelw ei hun—yn bechadurus fel

r/ntau, gystal ag yn farwol a gresynol: ie, gan
!od cnawd yn y sant duwiolaf ar y ddaear,

j mae yn cyfranu y natur lygredig bech-
idurus hon i'w blentyn, fel yr oedd yr ludd-
3W enwaededig yn cenhedlu plentyn dien-

í^aededig. Fel hyn, y gwenith, er ei lanhau
i'i buro (pan ei hauer), a ddaw i fyny yn ei

ìs a'i gibau: "Yr hyn a aned o'r cnawd
•ydd guawd ; a'r hyn a aned o'r Ysbryd
jydd Ysbryd ;" Ioan iii. 6.

(2il.) Fe'i gelwir yn gnawd oddi wrth
veithrediadau y natur lygredig hon, y rhai

rdynt gnawdol ac anianol. Y mae rhesym-
adau y meddwl llygredig yn gnawdol—

a

IJilwir am hyn yn syniad y cnawd, yn anadd-
at bethau Duw—nid yw y syniad hwn yn

»ìu dimad, ac nis gall chwaith. Megys y
nae yr haul yn cuddio oddi wrthym ni j nef

sydd uwch law iddo, tra y mae yn dadguddio
pethau is-law iddo, felly y mae rheswm an-
ianol yn gadael dyn yn y tywyllwch ani

wirioneddau ysbrydol, pan y mae yn fwyaf
abl i ddirnad ac ymddyddan am ragoriaeth-

au y creadur, ac am ryw fudd anianol yma
isod. Y fath ofyniad plentynaidd—gan r
mor ddoeth—a roddodd Nicodemus i Grìst;

'ie, er i Grist ei helpio i wisgo ei ymadrodd
mewn geiriau dynol ! Os na ddichou rhea-

wm cnawdol ddeall gwirioneddau ysbrydol,

er eu cyfaddasu fel hyn â golygiadau yr
efengyl, er eu cyfieithu i'w iaith ei hun, pa
allu sydd yn debygol o fod ganddo ynddynt,
os ceisir ganddo eu darllen yn eu hiaith

wreiddiol ì Fy meddwl ydyw, pe cymmerid
ymaith y wisg hon o ymadroddiad dynol, a
phe rhoddid gwirioneddau ysbrydol o flaen

y dyn yn eu lliw noeth. Y mae tueddiadau
yT'ewyllys naturiol yn gnawdol; ac am hyny,
dywedir, fod y " rhai sydd yn ol y cnawd
yn synio am bethau y cnawd ;" Rhuf. viii. 5.

Y mae y cwbl o'i ddymuniadau, boddiadau,

gofalon, ofnau, yn, ac am bethan cnawdol.

Nid oes gandcío flas ar ymborth ysbrydol,

mwy nag sy gan angel ar fwTyd y cnawd.
Wrth yr archwaeth y cynnelir pob bwyd.
Yr hyn nis gallwn gael blas arno, prin y
gwnawn fyw arno bob dydd. Mae gan bob
creadur ei ymborth priodol : nid yw llew yn
bwyta glaswellt, na'r march gig—y peth sydd
yn ymborth i galon aniancl, y mae jn wen-
wyn i'r un rasol; a'r hyn sy foddhaol i'r

galon rasol, y mae yn ddiflas gan yr anianol.

Yn awr, yn ol y dehongliad hwn, nid medd-
wl yr apostol yw nad oes gan y Cristion

ddim ymdrech yn erbyn ei natur lygredig

;

o herwydd, mewn lle arall, dywedir fod yr
ysbryd ja chwennychu yn erbyn y cnawd,
a'r cnawd yn erbyn yr ysbryd ; a gelwir y
gelyn hwn, y pechod sydd yn barod i am-
gylchu y Cristion; ond ei fwriad ydyw
mwyhau yr ymdrech â'r gelyn hwn trwy y
chwanegiad o allu pellenig, sef Satan, yr
hwn sydd yn taraw i mewn gyda'r gelyn car-

trefol hwn. Fel, pan fycldai brenin yn ym-
ladd â'i ddeiliaid gwrthryfelgar ei hun, a
dyfod o ryw fyddinoedd tramor i ymuno â
hwynt,y gellid dywedyd ei fod ef yn ymladd,
nid â'i ddeiliaid, ond a gallu estronol. Nid
â'i lygredigaethau noeth y mae'r Cristion yn
ymladd, ond a Satan ynddynt. Pe na byddai
un diafol, caem ni er hyny ein llaMTn waith
i wrthsefyll llygredigaethau ein calonau ein

hunain ; ond y mae dyfodfa y gelyn hwn yn
gwneyd y frwydr yn fwy dychrynllyd, gan
ei fod ef yn flaenor iddynt, ac yntau yn gad-

ben mor fedrus a phrofedig. Ein pechod ni

yw y peiriant, Satan yw y peiriannydd ; ein

chwant yw yr abwyd, a Satan y genweiriwr.

Pan y denir enaid gan ei chwant ei hun, dy-

wedir ei demtio ef \lago i. 4) ; am fod Satan
a'n chwant ni ein hunain yn cytuno at gyf-

lawni y pechod.
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Defn. 1. Pared hyn i ti, Gristion, fod yn

ddyía) yng ngwaith marwhâd. Nid eallineb

ydyw i ti adael i'th chwantau gael arfau, gan

mai sicr yw y codant ac y rhyfelant i'th er-

byn ar ddyfòdiad dy elyn. Call y gwnaeth

pendefigion Achis, pan ua ymddiriedent i

Dafydd fod yn eu byddin, pan oeddynt i

ymladd íg Israel, rhag iddo yn y firwydr

fod yn wrthwynebwr iddynt. Ac a feiddi

di fyned i ddyledswydd, neu daraw at yr un

forchwyl y bydd Satan i'th erbyn ynddo, a

od heb ymgais am droi dy falehder yn ol,

a'th anghrediniaeth, &e.,fel na ymgyssyllt-

ont â dy elyn ?

(2il.) A ydyw Satan a dy gnawd dy hun

i'th erbyn, nid dy lygrodd yn unigol, ond â'i

ddichell ef yn ei awchu, a'i rym ef yn ei

gefnogi ! Gwel ynte pa angen sydd arnat am
gymnihorth mwy na dy ras dy hun ;

gwylia

rhag ymaflyd âg ef yn nerth dy ras noeth : y

mae genyt yma ddau i un yn dy erbyn. Bu
Satan yn rhy galed i Adda, er iddo fyned mor

dda ei osodiad i'r maes, gan ei fod wedi ei

adael iddo ei hun:—yn llawer haws y trecha

efe dydi. Gln, gan hyny, wrth dy Dduw
am nerth ; cais ef gyda thi, ac yna, er mai

pryf wyt, ti a fyddi yn abl i ymdaraw â'r

earph yma.
dosb. ir.

(2il.) Deonglir gwaed a chnawd fel cylch-

ymadrodd am ddyn. Nid yw ein hymdrech

ni â gwaed a chnawd, sef nid â dyn ;
yr hwn

a ddarlunir yma wrth y rhan hono sydd yn

benaf yn ei wahaniaethu oddi wrth ei natur

angylaidd. " Teimlwch fi (medd Crist), a

gwelwch : canys nid oes gan ysbryd gnawd

ac esgyrn, fel y gwelwch fod genyf fi ;" Luc

xxiv. 39. Yn awr, yn ol y deongliad hwn,

daliwch sylw :

—

laf. Mor wael y llefara Ysbryd Duw am
ddyn.

2il. Y lle y mae efe yn gosod pwys brwydr

y saint : nid yn y gwrthwynebiad i waed a

chnawd, ond i dywysogaethau ac awdurdod-

au. Trwy hyn, nid yw efe yn cau allan ein

hymladdfa â dyn, pan y mae y rhyfel yn er-

byn y ddraig a'i had. Er mor llydan yw y
byd, nis gall ddal y saint a'r annuwiol yn
heddycldawn ynghyd. Ond ei fwriad ef

yw, dangos pa fath elynion cymmhlethedig

j

—digder dyn a Satan wedi eu cyd-wau—sy
genym ni i ymladd â hwynt.

(laf.) Mor wael y llefara Ysbryd Duw am
ddyn, gan ei alw yn waed a chnawd ! Mae
gan ddyn enaid nefanedig, sydd yn ei wneyd
ef yn gâr i angylion, ie, i'w Duw hwynt, yr

hwn sydd yn dad yr ysbrydoedd ; ond dyma
hyn heb son am dano, fel pe byddai Duw
heb fod am addef y creadur sydd wedi ei

lygru gan bechod, ac heb fod yr hyn y
gwnaeth efe ef ar y cyntaf ; neu, am nad y

w

yr enaid (er «?i fonedd ardderchog etto), ar ol

y fatli suddiad i gnawdolrwydd, yn haeddu

un enw arall ond cnawd. Dyma y rh^n o

ddyn sydd yn ei gyd-raddu âg anifail ; ac fe'i

bwriedìr vnia \ ddangos gwaeledd ac eiddil-

wcih natur dyn. Yr ymadrodd ydyw, y
dengys yr Ysbryd Glân trwyddo waeledd ac

anallu y creadur: Esa. xxxi. 3. Dynion
ydynt, ft'u meirch yn gnawd ; hyny yw, yn
weìniaid. Felly, i'r gwrthwyneb, pan y mn
efe osod allan ryni a nerth, y mae yn cyfer-

bvuu y peth i enawd: " Canys arfau ein

milwriaetlì ui oia ydynt gnawdol, ond nerth-

oltiwvDduw i jfwrw cestyil Tr llawr;" 2

Cor. x* 3. Ae felly yn y testyn, " Nid gwaed

a chnawd, ond awdurdodau." Fel pe dy-

wedasai, Pe ni byddai i chwi neb i'w ofni

ond dyn egwan a dirym, ni byddai yn wiw i

chwi ddarpar arfau na defnyddiau rhyfel;

ond y mae i chwi elynion nad ydynt yn
gnawd, na chwaith i'w gwi thsefyll â chnawd.

Felly, ni a welwn yma pa fath greadur

gwan yw dyn ; nid yn unig gwanach nag

angylion, fel y maent hwy yn ysbrydion, ac

yntau yn gnawtl, ond mewn rhyw ystyr is-

îaw yr anifeiliaid, fel y mae cnawd dyn yn

fwy breuol na ehnawd anifeiliaid. Am hyn,

y mae Ysbryd Duw yn cyifelybu dyn

gwellt, sydd yn gwywo yn fuan, a'i " odid-

ogrwydd fel blodeuyn y maes ;" Esa. xl. 6.

Ië, gelwir ef yn wagedd yn Sahn lxii. 9;

" Gwagedd yn ddiau yw meibion dynion

;

geudab yw meibion gwr :" y naill yn wag-

edd fel y Uall ; ond yn unig fod y meibion

gWr

—

neu wr mawr—wedi eu gwisgo â

pharch, golud, &c, ac am hyny, yn cael eu

galw yn geudab1 (sef celwydd) ; am nad yd-

ynt yr hyu y tebygid eu bod, a'u bod fellj

yn waeth na gwagedd noeth, yr hwn a welù

felly—nid yw yn eu somi.

Itefn. 1. Ÿn gyntaf, ai nid dyn ond cnawc

brau? Bydded i hyn dy ddarostwng. di, C

ddyn, yn dy holl ragoroldeb. Nid ydyv

cnawd ond megys hyd cam oddi wrth budr

edd a llygredd. Dy enaid yw yr halen sfi

dy gadw di yn beraidd, onid e ti a ddrewi

ar wyneb y ddaear. Ai dy degwch yr wy
yn balchio ynddo? Gwelltym yw cnawd

eithr tegwch nid yw ond gwagedd o'r gwag

edd hwn. Y mae y prydferthwch hwn y:

ail i'r blodeuyn, yr hwn ni phery cyhyd a'

gwelltyn—-fe ymddengys yn ei tìs, ac a ddi

flana-ie, ail yw i brydferthweh y blodeuy

a ddiflana tra y mae y blodeuyn yn aroî

Mor fuarí y gwna aradr amser rychau yn d

wvneb di—ie, neu un cyreh o'r cryd newi

dy wedd, nes peri i'th garwyr anwylaf ofi

edryeh arnat. Ai cryfder yw dy ymffrost

Och ! braich o gnawd ydyw, sydd yn fynyc

yn gwywo wrth ei hestyn allan ; cyn bo hi

y gwaêd, sydd yn awr yn gynhes, a rewa y

dy wvthienau; dy wauwyn coronog, a bL

gur Mai, a sathra ar sawdl Ehagfyr; dy fi

a sych yn dy esgyrn; dy ewynau a gwtogan

1 Gcudab yw y gaiv hwn mewu llawer o'n BeibL

Cymraeg; ond tiwy gauigymineriad, mi fe!-J:
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dy goesau a grymant dan bwys dy gorph

;

llinyimu dy lygaid a wanhânt, ac ni bydd
gallu yn dy dafod i aLw am help ; ie, dy
galon a'th gnawd a ballant; ac yn awr, tydi,

yr hwn wyt y fath gawr, dyro dro, os gelli,

o fewn dy ystafell; ie, gwna gymmaint a
chodi dy ben oddi ar dy obenydd, os geìli

;

neu, galw yn ol dy anadl, sydd yn brysio i

fyned allan o'th ffroenau, heb fodd i ddy-
chwelyd mwy. Ac a feiddi di ymogoneddu
yn yr hyn a all fod mor fuan yn y llwch ?

Ai doethineb yw dy fost? Yr un bedd
ag a guddia dy gorph a gìadd hwn hefyd
(doethineb dy gnawd yr wyf yn ei feddwl)

;

derf^'dd am dy holl amcanion, dy ddichellion
cyfrwys a änt i'r dim. Yn wir, os wyt Grist-
ion, dy feddyliau fel y cyfryw a ddyrchafant
gyda thi, ni chollir un o anadliadau sanct-
aidd dy enaid. Ai dy waedoliaeth a'th
fonedd yw dy fost ? Pwy bynag wyt, nid
wyt ond basterddyn nes dy ail-eni; yr un
gwaed sydd yn rhedeg yn dy wythienau di,

a'r cardotyn yn yr heol : Act. xvii. 26. Yno,
ni a gawn fod y cenhedloedd oll o'r un gwaed.
Mewn dau beth yr ydym oll yn debyg

;
yr

ydym yn dyfod i'r byd, ac yn myned allan o
hono yn gyffelyb. Fel nad oes un wedi ei

wneuthur o well pridd, felly ni ddychwel
neb i burach llwch.

Defn. 2. Ai cnawd yw dyn ? Na hydera
mewn dyn :

" Fel hyn y dywed yr Arglwydd,
Melldigeclig fyddo'r gr a hydero mewn dyn,
ac a wnelo gnawa yn fraich iddo, a'r hwn y
cilio ei galon oddi wrth yr Arglwydd ;" ler.
xvii. 5. Na hydera yn y galluog. Gaìl
llaes-wisgoedd guddio a gwychu, ond nis
gallant newid cnawd. "Na hyderwch ar
dywysogion, nac ar fab dyn, yr hwn nid oes
iachawdwriaeth ynddo ;" /Salm cxlvi. 3.

Och! nis galìant gadw eu coronau ar eu
penau eu hunain, na'u penau ar eu cyrph
eu hunain; ac a ddisgwyli di am yr hyn
nas gallant ei roddi iddynt eu hunain ? Nac
mewn gwr doethion ; mae amcanion y rhai
hyn yn fynych yn dyfod yn ol arnynt eu
hunain, fel nas gallant gyflawnu eu hymgais.
Y mae doethineb cnawdol dyn yn bwriadu
un peth, ond Duw sydd yn troi yr olwyn, ac
yn dwyn allan beth arall. Nahyderamewn
dynion duwiol

; y mae cnawd ganddynt, ac
felly eu barn heb fod yn anffaeledig ; ie, eu
ffordd weithiau sydd ammheuol. Dichon
ei gamgymmeriad ef dy dywys dithau o'r
ffordd; ac er iddo ef ddychwelyd, gelli di
fyned ym mlaen a chyfrgolli. Na hydera

i mewn un dyn, yn y dynion oll, nac ynot dy
hun—cnawd wyt tithau. "Y neb a ymddir-

1 iedo yn ei galon ei hun sydd ffol : ond y neb
' a rodio yn bwyllog, a achubir ;" Diar. xxviii.

26. Na hydera yn y goreu wyt, neu a wnel-
' ych

;
mae gwisg dy gyfiawnder di yn frych-

-
eulyd gan y cnawd. Ymddiried yn y cnawd
yw y cwbl yng nghyfrif Paul, heb law ein
gorfoledd yng Nghrist : Phil. iii. 3.

Defn. 3. Nac ofna ddyn: nid ydyw efe
ond cnawd. Hyn oedd ymroddiad Dafydd

:

"Yn Nuw y clodforaf ei air, yn Nuw y gob-
eithiaf ; nid ofnaf beth a wnel cnawd i mi ;"

/Salrn lvi. 4. Nid oes rhaid i ti, ac ni ddylit
ti ofni. Nid oes rhaid. Beth ? Nid y fathr mawr—nid y fath nifer o wr—sydd âg
agoriadau yr holl garcharau wrth eu gwreg^
ys—sydd yn gallu lladd neu gadw yn fyw ?

Na, nid y rhai hyn : yn unig edrych ar eu
bod yn elynion i ti o achos cyfìawnder.
Gwylia rhag gwneyd y plentyn lleiaf yn elyn
i ti, trwy gynnyg arno gam ; fe ddial Duw
gam yr annuwiol hyd yn oed ar y duwiol.
Os trosedda hwn, ni chaiff efe achles dan
aden Duw am ei bechod. Hyn a barodd i

Jerome achwyn mai pechodau Cristionogion
oedd yn peri buddugoliaeth i arfau y lluoedd
barbaraidd hyny oedd yn ymosod ar wled-
ydd cred. Ond os bydd i lid dyn dy gael
di yn ffordd Duw, a'i gynddaredd danio yn
erbyn dy sancteiddrwydd, nid oes achos i ti

ofni, er mai dy einioes fydd yr ysglyfaeth
y bydd efe yn hela am dano. Ni ddichon
cnawd archolli ond cnawd ; efe a ddichon
dy ladd, ond nid dy ddrygu. Pa ham y
byddai arnat ofn dy ddiosg o'r hyn a rodd-
aist i fyny eisoes i Grist? Y wers gyntaf a
ddysgwyd i ti, os wyt Gristion, yw ymwadu
â thi dy hun, codi dy groes, a dilyn dy feistr

:

felly y mae y gelyn wedi dyfod yn rhy ddiw-
eddar. Ni feddi di einioes i'w cholli, gan
dy fod wedi ei rhoddi eisoes i Grist ; ac nis
galì dyn ddim dwyn hono heb genad Duw.
Y mae y cwbl a feddi di wedi ei roddi dan
ddigollediäd (insurance), ac er nad yw Duw
wedi addaw i ti ryddfraint rhag dioddef
mewn modd o'r fath, etto, y mae efe wedi
addaw dwyn y golled, ie, a thalu i ti y can
cymmaint, ac nid oes i ti aros am hyn hyd
fyd arall : Marc x. 30. Drachefn, ni ddylit
ti ofni cnawd. Y mae ein Hiachawdwr yn
gorchymmyn i ni dair gwaith o fewn cylch
clr re gwers (yn Mat. x. 30), na byddo i ni
ofni dyn. Os ydyw dy galon yn llesgau o
flaen hwn, pa fodd yr ymddygi di yn y rhes
yn erbyn Satan, yr hwn sydd â'i fys bach
yn drymach na lwynau dyn ? Yr oedd gan
y Ehufeinwyr eu harfau rhag-chwareuol,
arfau pwl, neu bastynau, i'w profi wrthynt,
cyn iddynt drin rhai miniog. Os na elli

di oddef clais yn dy gnawd gan bastwn neu
arf pwl y dyn, pa beth a wnei pan y cei
gleddyf _ Satan yn dy ystlys ? Y mae Duw
yn cyfrif ei hun yn cael ei waradwyddo pan
fyddo ei blant yn ofni dyn gwael ; am hyny
y gorchymmynir i ni sancteiddio yr Ar-
glwydd, ac na ofnom eu hofn hwynt : Esa.
viii. 12, 13. Yn awr, os myni fod heb ofni
dyn, yr hwn nid yw ond cnawd, llafuria :

—

(laf.) Am farwhau dy gnawd dy hun.
Cnawd yn unig a ofna gnawd. Pan ddi-
rywio yr enaid i cldymuniadau a hyfrydwch
cnawdol, nid rhyfedd iddo syrthio i ofnau
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cnawdol. Gwylia Gristiou, rhag dwyn dy

hun i gaethiwèd. Ysgatfydd fod dy galon

yn ymborthi ar ganmoliaeth dyn: gwna

hyn i ti ofni cael gair drwg, yn debyg i'r

esguswyr ofnog hyuy (yn loan xii. 42, 43),

a addefent Grist dan gel, ond ni chyffesent

ef ar gyhoedd, ara eu bod yn ciiru gogoniant

dynion. Bedd agored, medd Dafydd, yw
ceg yr annuwiol ; ac yn y bedd hwn fe

gladdwyd enw da llawer sant. Ond pe

byddai y dynraniad cnawdol hwn wedi ei

farwhau, bychan fyddai genyt ti gael dy

farnu gan ddyn ; ac felly am bob serchiant

cnawdol. Chwi wyddoch fod rhyw ymborth

o naws crynllyd : ac os gosodi di dy galon ar

rywbeth sydd yn gnawdol—gwraig, plent-

yn, cyfoeth—hwy a fagant ynot y cryndod

salw o ofn dyn
;
yr hwn a all fod yn genad

Duw i'th gystuddio yn y rhai hyn.

(2il.) Gosod ffydd yn erbyn cnawd. Mae
ffydd yn sefydlu y galon, a chalon sefydledig,

neu barod, nid hawdd ei hofni. Fe ddywed

meddygon i ni, nad ydym un amser mor

agored i dderbyn heint-naws a phan fyddo yr

ysbrydoedd yn isel; ac am hyuy, i'w wrth-

wynebu. At loniad y mae tuedd pob medd-

yginiaeth a arferant. Pan fyddo yr ysbryd

yn isel trwy anghrediniaeth, y mae pob by-

gythiad gan ddyn yn peri argraff ddwys
;

ond os cymmer dy ffydd lymeidiau helaeth

o'r addewidion, dy galondid a gynnydda.

4. Cysura dy hun â hyn, Gristion, megys

mai cnàwd wyt, felly fod dy Dad nefol yn

gwybod hyny, ac yn dy ystyried o'r herwydd.

(laf.) O ran cystudd. " Canys efe a edwyn

ein defnydd ni: cofia mai llwch ydym ;" Salnn

ciii. 14. Nid yn debyg i ryw grach-feddyg

difedr, nad oes ganddo ond yr un cynghor ì

bawb, cryf neu wan, ieuangc neu hen ;
ond

fel meddyg doeth, yn ystyried ei ddyn claf,

ac yna yn ysgrifenu ei gynghor. Nid yw
dynion a diafliaid ond cyfferiwyr i Dduw

;

nid ydynt hwy yn gwneyd ein physygwr-

iaeth ni, ond yn rhoddi yr hyn a bennoda

Duw. Yr oedd Balaam yn caru gwobr

Balac yn dda ddigon ; ond nis gallai fyned

led blewyn dros ganiatâd Duw. Yn wir, nid

yw Duw yn dangos y fath ofal gyda'r annuw-

iol: "A darawodd efe ef (ei Israel) fel y
tarawodd y rhai a'i tarawsai ef ?" Esa. xx vi i.

7. Yng nghwpan y duwiol y mae gwenwyn
cystudd yn cael ei dynu ymaith ;

nid felly i'r

annuwiol ; ac am hyny, yr hyn sydd yn

feddyginiaeth i'r naill, sydd yn ddistryw i'r

llall.

(2il.) Mewn dyledswydd. Efe a yr nad

wyt ond cnawd ; ac felly efe a dosturia, ac

a dderbyn dy wasanaeth gwan ; ie, y raae

yn gwneyd esgusodiad o'th du :
" Yr ysbryd

sydd barod," medd Crist, " ond y cnawd

sydd wan."
(3ydd.) Mewn temtasiynau. Mae efe yn

ystyried mai cnawd wyt, ac yn cyfaddasu

y demtasiwn i natur mor wan—temtasiwn

daynol (1 Cor. x. 13), wedi ei chymmedroli

a'i haddasu at natur mor wan, neu greadur

mor freuol. Pa bryd bynag y byddo y
Cristion yn dechreu diffygio dan ei bwys, y
mae Duw yn brysio i'w gymmhorth, fel

mam dyner at ei phlentyn llesmeiriol. Am
hyn y dywedir ei fod yn agos at y cyfry

w

i'w bywhau, rhag i'w hysbrydoedd ballu.

DOSB. III.

Y mae yr ail beth yn canlyn :—Cydgys-
sylltiad gelynion y saint. Nid ydym ni i

ymdrechu â dyn yn unig, ond yn erbyn dyn,

a Satan yn dywysog arno : nid yn erbyn

gwaed a chnawd, ond tywysogaethau ac

awdurdodau yn gweithredu ynddynt. Y
mae dau fath o ddynion i'r Cristion fod

mewn ymdrech â hwynt—dynion da a drwg.

Tarawa Satan i mewn gyda y ddau fath.

(laf.) Y mae i'r Cristion ynidrechu âdyn-

ion da. Y mae aml frwydr lem wedi bod

rhwng sant a sant, yn ymdynu yn y tywyll-

wch, trwy gamddirnad ara y gwirionedd ac

am eu gilydd. Bu cynhen rhwng Abraham
a Lot. Bu Aaron a Miriam am drechu

Moses, nes y darfu i Dduw gyfryngu, a

diweddu y cweryl trwy ei ddyi nod disym-

mwth ar Miriam. Bu yr apostolion (ie, yng
ngwydd a chlyw eu Meistr) â geiriau uchel

rhyngddynt ar y ddadl pwy a tyddai fwyaf.

Yn awr, yn y brwydi-au cartref hyn yra mysg

y saint, Satan yw prif ennynwr y tân, er

mai prin y gwelir ef, am ei fod, fel Ahab,

yn ymladd mewn gwisg arall. Y mae yn
taraw yn gyntaf gydag un blaid, yna gyda y
llall, gan fwyhau pob camwedd bychan, a

chyffroi o'r achos i ddigder a dial. Am hyn

y mae yr apostol, wrtìi gynghoii yn erbyn

digofaint, yn arfer y dtladl hon—" Na rodd-

wch le i ddiafol :" fel pe dywedasai, Na
syrthiwch allan ym mysg eich gilydd, onid

oes arnoch hiraeth am gymdeithas diafol.

Hwn yw y milwr ffyddlawn i ffortun (fel y
mae y dywediad cyffredin), yn byw wrth ei

gleddyf, ac felly yn brysio i'r lle y byddo

gobaith am ryfel. Y mae Gregory yn cy-

ffelybu y saint yn eu cynnhenau golìdus, i

ddau geiliog ; a
v
r rhai hyn y raae Satan,

meistr y panlle {pit), yn eu gosod i ymladd,

gan obeithio cael, ar ol eu lladd, swpera

arnynt yn yr hwyr. Solomon a ddy^ved

ara y g\vr eynnlienus, fod " ei enau yn galw

ani 'ddyrno'diau ;" Diar. xviii. ü. Yn wir,i

yr y<lvm ni tr\vv ymgynnhenu â'n gilydd, yn

rhoddi ffoii i'r diafol i'n dyrnodioâhi. Nidl

gwych y gall ef weithio heb dân ! ac am
hyny y mae yn chwythu i fyny y marworì

hyn o Migh.ydfod, y rhai a ddefnyddia efe

fel ffwrn ei weithdy, i boethi ein hysbrydH

oedd i ddigofaint ; ac yna p- ydym yn hawdd

ein morthwylio, >ra ol ei feddwl ef. Y mae

anghydfod yn tatìu enaid i annhrefn ;
ac fel

y mae hen air, " Ym mysg yr arfau, tawed

deddfau." Nid yw deddf gras yn cae]

rhyddweithrediad lle y byddo yr ysbryd
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mewn cynhwrf. Mae Moses lariaidd, wedi
ci gyffroi, yn camddywedyd. Mi debygwn
y dylai hyn (os na wna dim 'arall) beri taw
ac enciliad i'n hymrafaelion annedwydd, fod

gan y Ioab hwn law ynddynt. Efe sydd yn
anfon yr ysbryd drwg hwn i blith brodyr

;

a pha ynfydrwydd yw i ni frathu a dyfetha

ein gilydd, i roddi difyrwch i uffern ? Yr
ydym ni yn dueddol i gamgymmeryd ein

poethder am sel ; ond, yn gyffredinol, mewn
cynnhen rhwng saint, llong dân ydyw, addan-
fonir i'w mysg gan Satan, i dori ar eu hun-
deb a'u trefn

;
yn yr hyn, tra y cadwont yng

nghyd, y maent yn llynges anorchfygol ; ac

fe yr Satan nad oes ganddo ffordd ond hon
i beri drylliad arnynt. Pan fyddo iaith

Cristionogion (a ddylai fod yn un) yn de-

chreu cael ei chymmysgu, y maent yn agos

i wasgariad. Y mae yn bryd i Dduw wa-
hanu ei blant, pan na fedront fyw yng
nghyd mewn heddwch.

(2.) Y mae i'r Cristion ymdrechu â dyn-
ion drwg. "Am nad ydych o'r byd," medd
Crist, "y mae y byd yn eich casau chwí. " Y
mae natur a bywyd y saint yn wrthwyneb
i'r byd. Gellir mor hawdd heddychu tân â

dwfr, y nef âg uffern, a hwynt-hwy â'r byd.

Mae yr heretic yn elyn i'r Cristion er mwyn
y gwirionedd

;
yr halogedig er mwyn sanct-

eiddrwydd : y mae efe yn ffieidd-dra gan y
ddau, fel yr Israeliaid gan yr Aiphtiaid.

Oddi yma y mae rhyfeloedd. Nid yw tân

erledigaeth byth yn diffodd yng nghalonau
yr annuwiol; yn eu calonau, hwy a ddy-
wedant—fel y rhai hyny gynt â'u gwefusau—" Y Cristionogion i'r llewod." Yn awr,
yn holl ryfeloedd y saint â'r rhai annuwiol,
Satan yw llywydd y llu gelynol. Gweith-
redoedd eu tad y maent yn eu gwneuthur

:

ei chwantau ef a gyflawnant. Y Sabeaid a
ysbeiliasant Iob, ond ar neges Satan yr
oeddynt. Y mae'r heretic yn rhoi athraw-
iaeth lygredig ar led, ac yn gyrdroi ffydd
llawer ; ond gweinidog i Satan ydyw efe yn
hyn: 2 Cor. xi. 15. Y maent yn cael eu
galwad, eu dichellion, a'u cyflog ganddo ef.

Erlidwyr, cyfrifir eu gwaith yn eiddo uffern.

Ai erledigaeth y tafod ydyw ? Uffern sy'n
ennyn y fflam. Ai gan y dwylaw y gwneir

y gwaith ? O hyd nid ydynt ond offerynau
Satan :

" Y cythraul a fwrw rai o honoch
chwi i garchar : Dad. ii. 10.

Defn. 1. A welwch chwi rai yn gyru yn
ynfyd yn erbyn gwirioneddau neu weision
Crist ! O ! tosturiwch wrthynt fel y truein-
iaid mwyaf gresynus yn y byd. Nac ofn-
wch eu gallu; na ryfeddwch eu doniau:
dynion ydynt, a feddiannwyd gan, ac sydd
yn gweithredu trwy, y diafol ; ei gaethweis-
ion a'i îs-gigyddion ef ydynt, fel y galwodd
un merthyr hwynt. Y mae Awstin yn ei

lythyr at Lycinius—un o ddoniau rhagorol,
ond yn annuwiol, ac wedi bod unwaith yn
ysgolhaig iddo—yn llefaru wrtho yn y modd

cynnhyrfiol hwn :
—" O ! fel y medrwn wylo

a galaru drosot, wrth weled y fath' synwyr
disglaer wedi ei logi i wasanaeth y diafol

!

Pe cawsit hyd i gwpan aur, ti a'i rhoddit i'r

eglwys ; ond y mae Duw wedi rhòddi i ti

ben, doniau, a synwyr euraidd ; ac yn y
rhai hyn, yr wyt yn yfed dy hun i'r diafol."

Pan weloch chwi wr o awdurdod a doniau,

yn eu harfer yn erbyn y Duw a'u rhoddodd,
wylwch dros y cyfryw

;
gwell fuasai iddynt

fyw a marw yn gaethweision neu ynfyd-
ion, na gwneyd y fath wasanaeth i Satan â
hwynt.

Defn. 2. O ! chwi saint, pan waradwyddir
neu yr erlidir chwi, edrychwch ym mhell-

ach na dyn ; na thywelltwch eich dig arno
ef. Och ! nid yw dynion ond offerynau yn
llaw y diafol. Cadw di dy wg iddo ef

,
yr

hwn ydyw dy elyn penaf. Gall y rhai hyn
gael eu hennill i ochr Crist, a dyfod felly yn
gjrfeillion i ti o'r diwedd. Yr ydym ambell
waith yn gweled rhai yn diangc o wersyll y
diafol, ac yn golchi â'u dagrau y briw a
wnaethant â'u creulonedd. Ymadrodd hy-
nod yw hwnw gan Anselm, lle y mae yn
cyffelybu yr heretìc a'r erlidiwr i'r march,
a'r diafol i'r marchog. " Yn awr," medd
efe, " yn y frwydr, pan ddelo y gelyn i fyny
ar ei farch, nid yw y milwr gwrol yn ddig

wrth y march, ond wrth y marchog ; ac hyd

y gallo, y mae ei gais am ladd y marchog, er

mwyn meddiannu y march. Fel hyn y mae i

ninnau wneyd â dynion drwg ; nid bod â'n

cais i'w herbyn hwy, ond yn erbyn yr hwn
sydd yn marchog arnynt, ac yn eu hysbar-

duno ym mlaen." Ymdrechwn drostynt

mewn gweddi, megys y gwnaeth Crist ar y
groes, am i'r diafol gael ei daflu i lawr, ac

felly i'r eneidiau truain hyn a farchogwyd
ganddo gael eu hachub o'i feddiant. Mwy
anrhydeddus yw achub un enaid yn fyw o

grafangau Satan, na gadael lluaws yn lladd-

edig ar y maes. Erasmus a ddywed am
Awstin, ei fod wedi ymbil â swyddogion yr
ymherawdwr am fywydau yr hereticiaid

hyny oedd wedi bod yn erlidwyr gwaedlyd
ar y rhai uniongred. " Fel meddyg tyner,"

medd efe, " erfyniodd am eu bywyd, gan
ddymuno gwneyd prawf a chais am eu
meddyginiaethü."

PENNOD III.

Lle y dangosir pa fath dywysogaeth sy gan Satan

;

pa fodd y daethifod y fath dywysog; aWmodd
y mae i ni wybod a ydym dano ef fel ein tywya-

og, ai nid ydym.

Ephesiaid vi. 12.

Ond yn erbyn tywysogaethau, yn erbyn
awdurdodau, &c.

DOSB. 1.

Wedi i'r apostol ddangos beth nid ydyw
gelynion y saint, " nid gwaed a chnawd,"
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dynion breuol, na allant ddyfod heb fodd

i'w gweled ; a r rhai a ellir eu gwrthsefyll
|

trwy ailu dyu, neu eu gochel trwy ffoad ; y
mae yn awr yn eu darlunio yn gadarnhaol—"n arbyn tywyaogaethaUj awaurdodau,"

&c. Y mae rlìai yn meddwl fod yr apostol,

wrth yr amryw enwau a'r teitlau hyn, yn

bwriadu gosod allan raddau gwahanol, yii

ol pa cai y mae y diafliáid mewn isradcüad

i'w gilydtì. FclÌy, h\vv ;t wuant y diafol

(adn. 1*1) i fod y pen neu y brenin ; a'r rhai

hyn (ad/i. 12) yn gynniier o israddolion,

megya y mae ym myag dynion dywysog-

ion, duciaid, ieirll, &c, dan ymherawdwr.
Nis gellir gwadu nad oes graddau ym mysg

y diafliaid. Y mae yr Ysgrythyr yn son

am "benaeth y cythreuliaid (JÌut. ix), ac ani

y diafol a'i angylion, y rhai a syrthiasant

gydag ef o'u Befyllfa gyntaf. Hwy a elwir

ei angylion, fel y mae yn debygol i'w ddir-

nad, am fod un uwch law y lleiil (fel pen yr

ymbleidiad) yn tynu torfeydd ereill i'w blaid,

y rhai a bechasant ac a syrthiasant i'w gan-

lyn. Ond er hyn, uid yw yn debygol to4.

cynnifer o raddau gwahanredol yn eu plith

ag sydd o amryw geingciau yn y darluniad

hwn ; ac y mae y fath dyb yn rhy wan i fod

yn sail i bwngc o athrawiaeth ; am hyny, ni

a'i cymmerwn fel yn golygu y diafol a'i rym
yn gydgasgledig. Nid yw ein hymdrech ni

yn erbyn gwaed a chnawd, ond yn erbyn

diafliaid, y rhai ydynt dywysogaethau, awd-

urdodau, &c; ac nid yn rhanedigol—

i

wneyd tywysogaethau yn un radd, ac awd-
durdodau yn un arall— canys y mae rhai o'r

enwau hyn na ellir meddwl am walianol

raddau ynddynt—ond yn blith draphlith am
y cwbl, fel drygau ysbrydol. Nid peth pri-

odol i rai yw eu bod yn ysbrydion, neu yn
ddrygionus, ond pertliynol iddynt oll.

1. Darlunir y diafol yma, neu yr holl

haid o honynt, wrth eu llywodraeth yn y
byd hwn—" tywysogaethau."

2. Wrth eu gallu a'u cadernid—" awdur-
dodau."

3. "Wrth eu natur, yn eu sylwedd a'u

dirywiaeth—" drygau ysbrydol."

4. Yn eu teyrnas, neu diriogaeth briodol—" llywiawdwyr tywyllwch y byd hwn."

5. Wrth sail y rhyfel—"yn y nefolion

leoedd," neu yng nghylch pethau nefol.

1. Am y cyutaf, " tywysogaeth," y mae
yn ddull o ymadroddi Bydd yn rhoddi y peth

yn lle y persou; a'r meddwl yw, y cytryw
ag sy ganddynt dywysogaeth. Felly yn Tìt.

iii. 1. Dwg ar gof iddynt fod yn ddaros-

tyngedig i'r tywysogaethau a'r awdurdodau,
sef i dywysogion a rheolwyr. Fel hyn y
mae yn y Testament Lladinaidd :

" Y mae
ein hymdrech ni yn erbyn tywysogion."

Myn rhai fod hyn yn dadgan uchafiaeth eu

natur hwynt uwch law natur dyn ; a gwir
yw, fod gan wýr mawr ysbryd mawr ; a bod
gradd, ac felly ysbryd tywysogion, goruwch

yr eiddo ereill. Pan ofynodd Gideon i Ze-

bah a Salmunua, " Pa fath wr oedd y rhai

a laddasoch chwi yn Tabor)" Eu hatteb

oedd, " Tebyg i ti, bob un o ddull meibion
brenin ;" hyny yw, gwf o wedd ac agwedd
fawrfrydig, a weddai i hil dywysogaidd.

Felly, y maent hwy yn meddwl fod natur

arddi i hog angylion yn cael ei golygu yma,

y rhai ydynt mor belì uwch law y tywysog
uchaf ag ydywefe uwch law y gwladwr isaf.

Ond, gan fod y diaíliaid yn ddarluniedig yn
eu naturdan y pedwerydd pen, myfi a gyd-

Byniaf â barn y rhai a gymmerant hýn am
eu tywysogaeth lywodiaethoi, yr hon y mae
v diafol yn ei harfer yn y byd hwn, a'rsylw

fydd—
Athr. Fod Satan yn dywysog mawr. Y

mae Crist ei hun yn ei enwi, " Tywysog

y byd hwn ;" loan xiv. 30. Y mae gan
dywysogion eu goi-seddfeingciau, lle yr eis-

teddant mewn rhwysg ; ac felly y mae gan

Satan :
" Mi a adwaen dy weithredoedd di,

a pha le yr wyt yn trigo ; sef lle mae gor-

seddfaingc Satan : ac yr wyt yn dal fy enw i,

ac ni wedaist fy ffydd i, ie, yn y dyddiau y
bu Antipas yn ferthyr ffyddlawn i mi, yr

hwn a laddwyd yn eich plith chwi, lle y mae
Satan yn trigo " (Dad. ii. 13): a hono yu
gyfryw nad oes gan dywysog daearol ei

chyflelyb. Ychydig o frenhinoedd sydd yn
orseddedig yng nghalonau eu deiliaid : hwy
a reolant eu cyrph, ac a alwant am eu pyi"s-

au ; eto, pa mor fynych yn y dydd y llusgir

hwynt o'u gorseddau gan ddymuniadau eu

deiliaid anfoddog! Ond y mae Satan yn
cael calonau pawb oll o'i ddeiliaid ef. Y
mae i dywysogion ymostyngiad ac am'hyd-

edd neillduol yn cael ei roddi. Gwasan-
aethir Satan, yntau, megys ar liniau, gan ei

ddeiliaid. Dywedir fod yr annuwiol yn
addoli y diafol : Dad. xiii. 4. Nid oes un
tywysog yn dysgwyl y fath addoliad ag ef

.

nid oes dim llai nag addoliad crefyddol a

wna v tro ganddo : 2 Cron. xi. 15. Dywedir

yno ddarfod i Ieroboam osod offeiriaid i'r

cythreuliaid ! Am hyny, gelwir ef, nid yn
unig yn dywysog, ond yn dduw y byd hwn

;

o blegid fe roddir idd'o addoliad fel duw.

I Y mae gan dvwysogion, sydd yn anymddib-
• ynol, awdurdod i lunio cyfraith—nag e, eu

I hewyllysiau eu hunain ydyw eu cyfraith,

megys'y dydd heddyw yn Twrci, lle nad yw
! eu cyfreithiau yn argraphedis ar un lech

arall heb law mynwes y llywydd balch. Fel

hyn y mae Satan yn rhoddi deddf i'r pech-

adurtruan, yrhwn sydd yn rhwym ac yn

rhaid iddo ufuddhau, er i'r ddeddf gael ei

livs<;rifenu â'i waed ef ei hun, ac nad oes i'r

damnedigaeth am gyf-lur ddim ond
lawni trachwant v diafoL Gelwir hon yn

ddeddf pechod (Rhuf. viii. 2), am ei bod yn

dyfod gydag awdurdod. Mae gan dywys-

ogion eu gweinidogion llywodraeth, y rhai

a roddant ar waith er diogelu a helaethu
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eu terfynau ; felly y mae gan Satan
ei weinidogion (2 Cor. xi. 15), y rhai a
daenant ei fwriadau melldigedig ef; am
hyny y darllenwn am athrawiaethau cyth-

reuliaid. Y mae gan dywysogion eu dir-

gelion cyfrinachol, am y rhai ni yr neb
ond ychydig o rai dewisedig, yn y rhai y mae
ganddynt hyder ; felly y mae gan y diafol

ei ddirgelwch yr anwiredd (2 Thes. ii. 24),

a dyfnderau Satan ; fel y darllenwn (Dad.
ii. 24), y rhai nid yw pawb o'i ddeiliaid yn
gwybod am danynt. Cyfrenir y rhai hyn
i ryw ychydig o rai dewisedig o fafch Elymas,
yr hwn y mae Paul yn ei alw " cyflawn o

bob twyll, mab diafol ;" y cyfryw ag y mae
eu cydwybodau mor llygredig fel na phet-

rusant rhag y pechod erchyllaf
; y rhaí hyn

yw ei ben gweision ef. Mi a ddarllenais

am bobl yn America sydd yn hoff ganddynt
fwyd wedi llygru a drewi. Archwaeth
debyg sydd gan y diafol

;
po mwyaf llygr-

edig a phwdr y byddo y creadur mewn
pechod, mwyaf blasus ydyw i'w ddâut ef

:

y mae rhai yn blant diafol mw nag ereill.

Yr oedd gan Grist ei ddisgybl anwyl ; aö y
mae gan Satan yntau rai sydd yn gorwedd,
ie, yn ei fynwes, ac yn cael gwybod yr hyn
sydd yn ei galon ef . Mewn gair, y mae gan
dywysogion eu teyrnged a'u treth .; felly mae
gan Satan ei rai yntau. Yn wir, nid yw efe

gymmaint yn rhanog â'r pechadur, ond yn
berchenog ar y cwbl a fedd efe. Felly, Satan
yw y marsiandwr ; ac nid yw y peehadur
ond marchnatäwr drosto ef

;
yr hwn yn y

diwedd sydd yn rhoddi ei holl enníll ym
mliwrs y diafol :—amser, nerth, doniau, ie,

cydwybod a chyfan, a wastrefíìr i'w gadw
ar ei orsedd.

DOSB. II.

Gof Ond pa fodd y daeth Satan i'w dy-
wysogaeth ?

At. Nid yn gyfreithlawn, er y gall efe

ddangos lliw teg o hawl ; megys,
1. Ddarfod iddo ei chael trwy goncwest

;

ac fel y bu iddo ennill ei goron, felly y mae
yn ei gwisgo, trwy rym a chyfrwysdra

;

etto, nid yw concwest ond hawl gandryll.
Nid yw lleidr ddim gonestach am ei fod yn
medru rhoddi gorfod ar y teithiwr i roddi
ei bwrs i'w law ; ac nid yw lìeidr ar yr or-
sedd ddim gwell nag un isradd ar y ffordd,
neu fôr-leidrmewn llong ; fel y dywedodd un
gr yn hf wrth Alecsander. Ac ni wna
treigliad amser chwaith mo'r peth yn dda, a
oedd yn ddrwg ar y dechreu. Y mae Satan
yn ddiau wedi cadw hir feddiant (ond bydd
y lleidr yn gyffelyb cyhyd ag y cadwo ei

eiddo lladrad). Líadrata calon Adda a
wnaeth efe oddi ar Dduw ar y cyntaf, ac nid
gwell ei waith hyd heddyw. Y mae con-
cwest Crist yn dda, am fod sail y rhyfel yn
gyfiawn, i ennill yn ol ei eiddo ei hun ; ond
nis gall Satan ddyweyd am y creadur gwaelaf,
îy eiddo i ydyw.

2. Dichon Satan hòni hawl i'w dywysog-
aeth trwy etholiad. Y mae yn wir mai
trwy ddichell y daeth i mewn ; ond yn awr,

y mae efe yn dywysog etholedig, gan lais

cydsyniol natur lygredig :
" O'ch tad diafol

yr ydych chwi," medd Crist, "a thra-
chwantau eich tad a fynwch chwi eu
gwneuthur ;" loan viii. 44. Etto, y maefíaw
yma hefyd, canys deiliad Duw ydyw dyn
wrth ddeddf creadigaeth, ac nis gall efe roddi
hawl Duw o'i law. Y mae efe, trwy bechod,
yn colli ei hawl yn Nuw fel noddwr ; ond
nid yw Duw yn colli ei hawl ef fel penllyw-
ydd. Darfu i bechod analluogi dyn i gadw
cyfraith Duw ; ond nid yw yn ei freinio a'i

ryddhau, fe] nad oes achos iddo ei chadw.
3. Gall Satan hòni hawl i weithred o rodd

gan Dduw ei hun ; fel y bu yn hf i wneuthur
gyda Christ ei hun ar y sail hon, gan geisio

ganddo ei addoli ef fel tywysog y byd. " Efe
addaugosodd iddoholl deyrnasoeddyddapa1-,

gan ddyweyd, i ti y rhoddaf yr awdurdod
hwn oll ; canys i mi y rhoddwyd, ac i bwy
býnag y mynwyf y rhoddaf fìnnau hi ;" Luc
iv. 5, 6. Lle yr oedd gwir, er iddo ef ddy-
wTedyd mwy na'r gwir (fel nas gall efe ddy-
wedyd y gwir, ond i enniil cred i ryw gel-

wydd yn ei ddiwedd). Y mae Duw yn ddiau
wedi traddodi y byd hwn iddo, mewn ystyr

;

etto, nid yn ol ei ystyr ef, i wneutliur a,fyno

âg ef ; ac ni chafodd efe gan Dduw un act

na llythyr cymmeradwyol, ond ei osod ef yn
rhaglaw dano. Nid ydyw Satan trwy rodd
Duw, ond trwy oddefìad Duw, yn dywysog
7 byd.

Gof. Ond pa ham y mae Duw yn goddef
i'r creadur gwrthgiliedig hwn arfer y fath
dywysogaeth ar y byd ?

At. 1. Fel gweithred gyfiawn o ddial ar
ddyn am fod yn anflyddlawn yn erbyn llyw-
odraeth dirion ei iawnArglwydd a'ineuth-
urwr. Y mae yn ffordd sydd gan Dduw
i gospi gwrthryfel: "O blegid ni wasanaeth-
aist yr Arglwydd dy Dduw mewn llawenydd
am amldra pob dim ; am hyny, y gwasanaethi
di dy elynion mewn new^m," &c. ; JDeut. xxviii.

47, 48. Brenin yw Satan a roddwyd yn nîg
Duw. Melldith Cam yw cospedigatth dyn,
Gwas gweision. Y mae y diafol yn gaethwas.
i Dduw, a dyn i'r diafol. Pechod a'i gosod-
odd ef ar gefn y creadur ; ac yn awr. y mae
yn ei yru yn chwyrn ddidrugaredd (fel y
gwnaeth â'r moch), nes y tegir ef â'r fílamau,

oni ragflaena trugaredd.

2. Y mae Duw yn goddef ei dywysog-
aeth hon, gyda golwg ar ogoneddiad ei enw
ei hun, yn adferiad ei etholedigion oddi tan
awdurdod y penadur hwn. Pa fath enw
gogoneddus a gaiff Duw pan orphena y rhyfel

hwn, ar ol cael, yn ei ddechreu, bawb oll yn
meddiant y gelyn- hwn, ac heb un o holl

feibion Adda yn ymgynnyg, fel milwr ewyll-

ysgar yn y gwasanaeth hwn, nes y gwnaed
ef felly yn nydd ei nerth ef ? Hyn a ennilla
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i Dduw enw uwch law pob enw, nid yn unig

o enwau creaduriaid, ond hefyd o'r enwau
yr adnabyddwyd ef ei hun wrthynt gan ei

greaduriaid. Y mae gwneuthuriad nef a

daear yn rhoddi iddo enw Creawdwr, a rhag-

luniaeth enw Noddwr : ond yn hwn, o Ach-
ubwr, y mae sylwedd y ddau enw cyntaf

; y
mae yn rhoddi nawdd a chadwedigaeth i'w

greadur (yr hwn, pe amgen, a golíesid), ac

yn creu creadur newydd (y baban o ras yr

wyf yn ei feddwl), yr hwn, trwy Dduw, a

fydd yn abl i guro y diafol allau o'r maes ; a

hwn yw y gelyn a fu yn abl i yru Adda (er

ei greu yn ei lawn gorpholaeth) allan o bar-

adwys. Ac oni all holl weithredoedd éreill

Düw ymwaghau fel afonydd i'r môr, gnn

golli eu henwau, neu yn hytrach chwyddo
ì'r un enw o Brynwr ? Y mae yn yr Ysgry-

thyr dri dywediad am lawenydd mawr—
llawenydd gwraig ar ol esgor, llawenydd

cynhauaf, a llawenydd rhai yn rhanu yr

yspail. Crechwen y rhai hyn oll a weithir

ar sail athrist : y mae yn costio aml wasgfa

a deigryn i'r wraig wrth esgor, aml ofnau i'r

llafurwr, aml berygl ac archoll i'r milwr, cyn

iddynt gyrhaedd eu llawenydd; ond yn y
diwedd, telir iddynt am y cwbl, a'r coffa am
eu tristwch o'r blaen a bortha eu llawenydd

presennol. Pe buasai i Grist ddyfod i gyf-

athrachu â'n natur ni, a dychwelyd mewn
heddwch gyda'i briod i'r nef, heb gael dim
gwrthwynebiad, er y buasai hyn yn gariad

rhyfedd, a hwnw yn rhoddi llawenydd
priodas, etto, y ffordd hon o ddwyn ei saint

i'r nef a fwyhâ y llawenydd, fel y mae yn
chwanegu at y gân briodas orfoledd budd-
ugoliaethwr, a hwnw wedi achub ei ddyweddi
allan o law Satan, pan oedd yu ei harwain i

ystafelloedd uffern.

DOSB. III.

Defn. 1 . A ydyw Satan y fath dywysog ?

Prawf, deiliad i bwy wyt ti. Y mae ei ym-
herodraeth ef yn eang, ac nid oes ond ychydig

o rai breiniol a symmudwyd i deyrnas anwyl
Fab Duw. Ië, yn nliiriogaeth Crist ei hun
(yr eglwys weledig yr wyf yn ei feddwl), lle

y proffesir ei enw, ac yr estynir allan deyrn-

wialen ei efengyl—mae gan Satan ei ddeiliaid

yno. Megys yr oedd gan Grist ei saint yn
llys Nero, felly y medd diafol ei weision yng
nghyntedd allanol ei eglwys weledig ef. Gan
hyny, rhaid bod genyt rywbeth mwy i'th

ryddhau oddi wrth ei lywodraeth ef, na dy
fod yn byw o fewn y palas, ac jn cydffurfio

oddi allan âg ordinhadau Crist. Fe wna Satan
oddef hyn, ac heb fod yn golledwr. Fel y
goddefa brenin i'w farsiandwyr fasuai.hu

â theyrnas bellenig, ie, byw ynddi, a dysgu

iaith, a chadw defodau y wlad tra y byddont
ynddj, nid yw hyn yn tori dim ar eu cywir-

edd hwynt ; na'r llall i gyd ar dy gywiredd
dithau i Satan. Pan wnaed deddf yn amser

v frenhines Elisabeth, ar fod i bawb ddyfod

ì'r eglwys, yPabyddion a anfonasant i Rufain

i i wybod meddwl y pab
;
yntau a roddodd yr

j

atteb hwn iddynt, fel y dywedir, " Perwch
i'r Catholiciaid yn Lloegr roddi eu calon i nii,

a chymmered y frenhines y gweddill." Ei

ddeiliad ef wyt ti, yr hwn yr wyt yn ei gor-

oni yn dy galon, ac nid yr hwn yr wyt yn
gwenieithio iddo fi'th wefusau.

Ond i ddwyn y prawf i ben, gwybydd dy
fod yn perthyn i un o'r rhai hyn, ac nid ond

i un. Crist a Satan sydd yn rhanu y byd
oll; ni oddef Crist neb yn gydradd, na Satan

neb yn uwch nag ef : ac am hyny, cadw i

niewn gycla'r ddau nis gelli. Yn awr, oa

wyt yn dyweyd mai Cribt yw dy dywysog,

atteb i'r gofynion hyn

—

1. Pa fodd y daeth efe i'r orsedd? Gan
Satan y bu unwaith feddiant heddychol o'th

galon di. Yr oeddit, o naturiaeth, fel y rhai

ereill o'th gymmydogion, yn ddeiliad caeth

i Satan ; i'e, yng ngyrfa dy fywyd, ti à'i hadd-

efaist ef yn fynych fel dy arglwydd-lywydd.

Pa fodd y daeth y cyfnewidiad mawr hwn ?

Yn sicr, ni roddai Satan mo'i goron a'i deyrn-

wialen i fyny i Grist o hono ei hun : ac am
danat tithaü, nid oeddit yn foddlawn i

wadu, nac yn abl i wrthwynebu ei awdurdod
ef. Rhaid ynte i hyn fod yn ffrwyth arfau

buddugoliaethus Crist yn unig ;
" Yr hwn a

ddyrchafodd Duw i fod yn Dywysog ac yn
Iachawdwr ;" Act. v. 31. Dywed, gan hyny,

a ddaeth Crist atat ti, fel Abraham unwaith

at Lot, pan oedd yn garcharor i Cedorlaomer,

gan dy achub di o afael Satan, pan ydoedd

yn dy arwain, mewn cadwynau o drachwant,

i uffern ? A glywaist ti erioed lais o'r nef

,

yng ngweinidogaeth y gair, yn galw arnat,

megys unwaith ar Saul, fel ag i'th osod wrth

draed Duw, a pheri i ti droi dy wyneb tua'r

nef ? A darawyd ti yn ddall yn dy ddeall

dy hun, er dy fod o'r blaen yn tybio yn dda

am dy gyflwr ; ac a gefaist ti dy ddofi a'th

wareiddio, hyd onid wyt yn awr yn foddlawn

i gael dy dywys, fel plentyn gerfydd llaw, ar

ol Crist ? A ddaeth Crist erioed atat ti, fel

yr angel at Pedr yn y carchar, gan dy ddeffro,

gan beri, nid yn uirig i gadwynau tywyllwch

a syfrdandod syrthio oddi wrth dy feddwl

a'th gydwybod, ond hefyd i ti fod yn ufudd,

ac i borth haiarn dy ewyllys ymagoryd i

Grist cyn iddo dy adael di ì Os bu fel hyn,

y niae genyt rywbeth i ddyweyd am dy
ymwared. Os wyf fi, yn hyn oll, fel barbar-

iad i ti, a'r iaith sydd genyf yn ddieithr, ac

na wyddost am ddim o'r fath waith wedi

bod ar dy ysbryd, yna yr wyt etto yn dy hen

garchar. A ddichon fod newidiad llywodr-

aeth mewn gwlad gan gongcwerwr ynsyrthio »

arni, a'r deiliaid heb glywed dim am hyn?

A fu diorseddu un brenin, a choroni un arall,

yn dy enaid di, a thithau heb glywed dim
ymdynu yr holí amser hwn? Yr Ysbryd

1 sydd yn adgenhedlu a gyffelybir i'r gwynt

!

(ioan iii. 8); dichon ei gynnygiadau cyntaf

j
ar yr enaid fod mor ddirgelaidd fel na yr
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y creadur o ba le y maent yn dyfod, nac i ba

le y maent yn tueddu ; ond cyn y darfyddo,

clywir y sn trwy yr holl enaid, fel nas gall

efe lai na gweled cyfnewidiad mawr ynddo

ei hun, a dywedyd—myfì, yr hwn oeddwn yn

ddall, wyf yn awr yn gweled—myfi, a fum
mor galed ä'r iâ, wyf yn awr yn meddalu o

herwydd pechod
; y mae fy nghalon yn ym-

ollwng nes ydwyf yn ymdoddi ac yn galaru

o'i achos—myfì, yr hwn oeddwn yn iach

ddigon, heb Grist, ie, yn rhyfeddu beth oedd

ereill yn ei weled ynddo i wneuthur y fath

gynnhwrf ynei gylch,wyf ynawrwedi newid

fy llais, gyda merched Ierusalem—ac yn lle

I Bethyw dy Anwylyd ?" (fel ybumÿn gofyn

mewndiystyrwch) myfì a ddysgais ofyn, "Pa
le y mae efe, fel y ceisiwyf ef gyda chwi ?" O
enaid ! a elli di ddyweyd ei bod hi fel hyn
gyda thi ? Gelli wybod yn ganlynol pwy a

fu yma—neb llai na Christ ;
yr hwn, trwy

ei Ysbrydbuddugoliaethus, a'th symmudodd
di o feddiant Satan i'w deyrnas ogoneddus

ei hun.
'2. Cyfraith pwy yr wyt ti yn ymostwngyn

rhydd iddi? Y mae cyfreithiau y tywysogioii

mor wrthwyneb ag ydyw eu naturiaethau

;

un yn ddeddf pechod (Rhuf viii. 2), a'r llall

yn ddeddf sanctaidd (Rhuf. vii. 12). Ac am
hyny, os wyt heb dy ddisynwyro mor bell

gan bechod, fel na wyddost y gwahaniaeth

rhwng pechod a sancteiddrwydd, y mae
modd i ti (oddi eithr dy fod am dwyllo dy
enaid dy hun) gael penderfyniad buan. Cy-

ffesa, gan hyny, a dyro ogoniant i Dduw.
Wrth ba un o'r deddfau hyn y mae dy enaid

yn gosod ei sel ? Pan fyddo Satan yn anfon

eì gyhoeddiad allan, ac yn erchi—Bechadur,

dos, gosod dy droed ar y cyfryw orchymyn
o eiddo Duw ; craffa pa fath yw dy ymddyg-
iad : a wyt ti (yn ol ymadrodd Paul yn Rhuf.

tì. 16) yn rhoddi dy hunan? Cyífelybiaeth

sydd yn y gair, oddi wrth weision tywysogion

ac ereill, y rhai y dywedir eu bod yn ym-
ddangos o flaen eu harglwyddi, fel yn barod

wrth law i wneuthur eu hewyllys hwynt : a

thrwyhyny darlunia yrapostol,yn gymhwys,
barodrwydd calon y pechadur i ddyfod at

draed Satanwrth guriad neu alwad. Yn awr,

a ydyw dy enaid fel hyn yn myned allan i

gyfarfod dychwant,megys Aaronyncyfarfod
ei frawd, yn llawen o weled ei wyneb wrth
achlysur ? Nid gydag anhawsder yr wyt ti

yn cael dy ddwyn drosodd i bechu, ond yr

wyt ti yn hoíîì y gorchymyn :
" Troseddwch

yn Gilgal," medd Duw, " canys hyn a hoff-

wch ;" Arnos iv. 4, 5. Fel gr llys, yr hwn,
nid yn unig a ufuddhâ, ond a rydd ddiolch

i'w dywysog am ei osod ar waith. A raid i

ti fod yn hir cyn penderfynu eiddo pwy wyt ?

A fui neb ammheu aí deiliaid Ieroboam oedd

y rhai hyny a aethant yn ewyllysgar ar ol ei

orchymyn ef ? Hos. v. 1 1 . Och ! am danat ti,

yr wyt yn meddiant Satan, wedi dy rwymo â

chadwyn gryfach na phres ac na haiarn : yr

wyt yn caru dy chwant. Gall sant fod dros
amser dan drais, wedi ei werthu dan bechod,
fel y mae yr apostol yn cwyno, ac am hyny
yn llawenhau pan ddel gwaredigaeth. Ond
yr wyt ti yn ymwerthu i weithredu anwiredd.

Pe deuai Crist i'th dynu di oddi wrth dy
chwantau, ti o gynfenit ar eu hol, fel Micah
ar ol ei dduwiau.

3. At bwy yr ydwyt yn myned am
nodded ? Fel y mae yn perthyn i dywysog
noddi ei ddeiliaid, felly y mae tywysogion
yn disgwyl i'w deiliaid roddi eu diogelwch

mewn ymddiried iddynt. Y mae hyd yn
oed y fìeren yn erchi, " Os mewn gwir-

ionedd yr eneiniwch fi yn frenin arnoch,

deuwch ac ymddiriedwch yn fy nghysgod i
;"

Barn. ix. 15. Yn awr, ar bwy y mae dy
hyder di ? A feiddi di ymddiried dy enaid

i Dduw, ac achosion dy enaid, gan wneuthur
yn dda? Y mae deiliaid da yn dilyn eu
galwedigaeth, gan adael materion y deyrnas

i ddoethineb y tywysog a'i gynghor: pan
gaffont gam, hwy a appeliant at eu tywysog
yn ei gyfreithiau am iawnder ; a phan
droseddont yn erbyn eu tywysog, hwy a

ymostyngant i gosp y gyfraith, ac a ddiodd-

efant ei ddig yn amyneddgarr
nes y byddo

iddynt, trwy ymostyngiad, ail gyrhaedd ei

ffafr ef ; ac nid ydynt mewn anfoddlonrwydd
yn syrthio i wrthryfel cyhoedd. Fel hyn y
gwna enaid grasol ddilyn ei alwad Cristion-

ogaidd, gan roddi ei hun i Dduw, megis i

Greawdwr ffyddlawn, i gael ei drefnu gan
ei ragluniaeth ddoeth ef. Os cyfeifydd efe

â gormes gan neb, y mae yn fíiaidd ganddo
grefu am gymmhorth Satan i'w helpio, neu
fod yn farnwr ei hun, i ddial ei gam : na,

efe a ymlonydda yn y cynghor a'r cysur a
rydd gair Duw iddo. Os efe ei hun a dros-

edda, a'i fod am hyny dan ffrewyll llaw

geryddol Duw, ni wna efe er hyn godi arfau

gwrthryfel yn erbyn Duw, a gwrthod derbyu
cerydd : ond efe a ddywed, " Pa ham y
grwgnach dyn byw, gr am gospedigaeth ei

bechod ?" Eithr y dyn drwg ni faidd anturio

ei eiddo, ei fywyd, ei air da, na dim a feddo i

law Duw, gan wneuthur yn dda : y mae yn
meddwl yr andwyir ef yn ebrwydd os eis-

tedda yn llonydd dan gysgod addewid Duw
am noddfa ; ac am hyny, y mae yn rhedeg

oddi wrth Dduw, fel oddi dan hen d ar

syrthio am'ei ben, ac yn gosod pwys ei hyder
ar gallineb drygionus, ac yn gwneud celwydd

yn noddfa iddo. Fel Israel, y mae ei ym-
ddiried mewn twyll a cham : Esa. xxx. 1 2.

Pan y mae Duw yn dyweyd wrtho, " Trwy
ddychwelyd a gorphwys y byddwch gadw-
edig ; mewn llonyddwch a gobaith y bydd
eictí çadernid;" adn. 15: ni fedd efe ffydd i

gymmeryd gair Duw er ei sicrhad yn ffyrdd

ufudd-dod. A phan ddelo Duw i'w guro am
ryw ymddygiad anufudd, yn lle derbyn cosp

ei bechod—ac felly ei addef ef yn Benllyw-
ydd, a all yn gyfiawn gospi beiau ei ddeiliaid



88 1 ITHR YN ERBYN TYWYSOGAETHAU

anufudd—y mae ei galon ef yn ymlidio yn
erbyn Duw ; ac yn líe disgwyl yn llonydd

ac ymostyngol, fel deiliad da, nes y byddo i

Dduw, ar ei edifeirwch, ei dderbyn ef i'w

ffafr, ni oddef ei galon druenus ef—sydd yn

dangoa Duw fel ei elyn—i ddim o'r fath

feddwl grasol a enaruaidd am Dduw drigo

yn ei fynwes ; oiul fe ddysg iddo beidlo

edrych am ddaioni ar law Duw: " Y drwg
hwn sydd oddi wrth yr Arglwydd

;
pa ham

ydisgwyliaf wrth yr Arglwydd mwyach?"
Eithr ani y galon rasol, y mae ei chalondid

mwyaf hi i ddÌBgwyl yn tarddu oddi ar yr

un ystyriaeth hon, sydd yn gyru'r llall

ymaith: sef, mai yr Arglwydd sydd yn

cystuddio : Micah vii. 7.

4. A phwy yr wyt ti yn cydymdeimloî

Efe yw dy dywysog di, ennill a cholledion

yrhn syddn cael y lle mwyaf yn dy galon,

pa un bynag ai <> fewn dy fynwes dy hun,

ai ar led yn y byd. Beth a ddywed dy

enaid, pan fyddo Duw yn cau dy ffordd i

f \ n\\ ac yn dy attal rhag rhyw bechod y bu
yn dadleu o'i du ì Os wyt o ochr Crist, ti a

lawenychi pan wareder di rhag profedigaeth,

er i hyny fod trwy syrthio i ryw arallod.

Fel y dywedodd Dafydd am Abigail, felly

y dywedi dithau, Bendigedig fyddo yr or-

dinhâd, a bendigedig y rhagluniaeth a'm

cadwodd i rhag pechu yn erbyn fy Nuw.
Ond os yn erbyn Crist, ti a fynwesi duclian

dirgei yn erbyn y gair a safodd ar dy ffordd,

ac a fyddi yn anfoddlawn am i'r bwriad

fethu. Oalon ddrygionus a guria, fel Amnon,
gan rediad ei chwant. Drachefn, pa beror-

iaeth a wna buddugoliaethau Crist ar y
ddaear yn dy glustiau di? Pan glywech

fod yr efengyl yn llwyddo, y deillion yn
gweled, y cloffion yn rhodio, y tlodion yn
derbyn yr efengyl, a ydyw dy ysbryd yn
ilawenhau yn yrawrhono? Os wyt sant,

ti a lawenychi, fel mai Duw yw dy í)ad, am
fod i ti chwaneg o frodyr wedi eu geni ; fel

ìn:ii cfe yw dy dywysog, ani fod nifer ei

ddeiliaid ef yn cynnyddu. Felly, pan wel-

ych fradwaith gelynion Crist yn cael ei

ddadguddio, eu galluoedd yn cael eu trechu,

a elli di fyned aüan gyda'r saint i gyfarfod

y Brenin íesu, a'i glychu ef o'r mai a á chlod-

foredd? Neu, a yw dy glychau di ÿn e uu

o chwithig, a'r fath newyddion yn peri. i ti

frysio, fel Haman, mewn galar i'th d, i

dywaüt yno dy ysbryd ohwyddedig gan li<l

yn erbyn ei sainta'i wirionedd efî Neu,os
gall dy ystryw feistroli dy ddigder mor bell

ag i beri hindda yn dy wyneb, a gadael i ti

ueo â phobl Dduw yn eu bloddesl o lawen-

ydd; etto, yr wyt ti yn gudd-alarwr oddi

mewn, ac yn hoffi y gwr.ith dfiini gwell na

Hamanei swyddyntau oddalgwrthafl Bíor-

decai
;
pan y buasai yn well ganddo ddal yr

ysgol i'w grogi. Y mae hyn yn dy ddadgan
di yn wir elyn i Grist, pa mor fwynwych
bynag y gelii ymddangos o flaen dynion.

Defn. 2. Bendithiwch Dduw, O ! chwi
saint, y rhai, ar y prawf blaenorol, a ellwch

ddywedyd ddarfod eich symmud i deyrnas

Crist, ac felly eich gwaredu oddi dan ormes

y trais reolwr hwn ! Nid oes ond ychydig

nad oes ganddynt yj\v un dydd llon yn y
flwyddyn, a gadwant fel gyl ; rhai a gadw-
ant ddydd eu genedigaeth ; ereill ddydd eu
priodas; rhaiddydd eu rhyddhâd o gaethwas-

anaeth ; ereill ddydd eu gwaredigaeth o ryw
berygl hynod. Dyma drugaredd )Tn mhaun
y cferfydd y rhai hyn oll. Chwi a ellwch

ei galw, fel y galwodd Adda ei wraig, Chafa,

mam pob dyn byw. Y mae pob trugaredd

yn cyfodi, ac yn galw hon yn fendigedig.

Dyma ddydd dy enedigaeth : yr oeddit o'r

blaen, ond ti a ddechreuaist fyw, pan dde-

chreuodd Crist fyw ynot. Yr oedd tad yr

afradlawn yn dechreu cyfrif bywyd ei fab o

amser ei ddychweliad :
" Fy mab hwn oedd

yn fai-w, ac a aeth yn fyw drachefn." Dy
ddydd priodas ydyw :

" Mi a'ch dyweddiais

chwi i un gr," medd Paul %vrth y Corinth-

iaid. Fe allai ddarfod i ti fwynhau llawer

dydd o gymdeithas felus dy Briod hwn, a

chael hil liosog o gysuron a llawenydd, trwy
dy gymdeithas âg ef ; a'r meddyliau am hyn
ni aìlant lai na pheri ei fod ef yn anwyl
genyt, abod dydd dy ddywedd'iad yn hyfryd

i'thgof. Dydd dy ryddhâd ydyw: dyna'r

prydy diddymv.-yd y cyfammod wrth yi'hwn

yr oeddit yn rhwym i bechod a Satan. Pan
wnaeth y'Mab di yn rhydd, ti a ddaethost

yn rhydd yn wir. Ni elii di dd)-Aveyd

ddarfod dy eni yn freiniol, o blegid caethwas

oedd dy dad ; na'th fod wedi prynu dy rydd-

fraint â rhyw swm ; trwy ras yr ydych yn
gadwedig. Y maey nef wedi ei BÌcrnau i ti

yn yr addewid, a thi heb fod g}
rmmaint ag

yn y gost o dynu yr ysgrifcniadau. Ar gost

Crist y gwnaed y cwbl, â'r hwn y cyfaminod-

odd Duw ; ac i'r hwn y ihoddodd efe

addewid o fywyd tragwyddol, er cyn dechreu

y byd [Tit. i. 2), fel etifeddiacth rydd, i'w

sefydiu ar y credinwyr oll, yn y dydd y
deuant at Grist, ac y derbyniant ef fel eu

Tywysog â'u Hiachawdwr. Felly, o'r awr

y daethost dan gysgod ( 'rist, eiddot ti yw yr

holl UTwythperaiddsyddyn tyfu arno—gwir
bren y bywyd. Gyda Chnat y mae pob
pethafedd yddau fyd yndigwydd i ti

;
pob

peth sydd eiildo i cnwi, gan eich bod chwi
yn eiddo Crist.

O Gristion ! ediych arnat dy hun yn awr,

a bendithia dy Dduw wrth weled y fath

gyfnewidiad awnaed yn dy gyflwr, er yr

amser trwm a thywyll hwnw, pan oeddit yn
gaethwas i dywysog y tywyllwch ! Pa fodd*|

y gellit ti hoffi dy hengegin-waith drachefn; I

neu feddwl am droi yu ol i d dy gaethiwed;

a thi yn awr yn gwybod am ragorfreiutiau

teyrnas Crist? Y mae tywysogion mawrion, !

a godwyd o waeledd a thlodi i deyrnasoedd I

a mawredd, i chwanegu at lawenydd eu bri
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presennol, wedi hoffì son yn fynych am eu

geuedigaeth isel, a myned i weled y bythod

gwael y bu eu llettyad cyntaf ynddynt, lle y
cawsent eu geni a'u magu, a'r cyffelyb. Ac
nid anfuddiol yw i'r Cristion edrycli rhwng

y barau haiarn i weled y twll myglyd lle y
bu yntau yn gorwedd gynt, a bwrw golwg

ar y cadwynau â pha rai y llwythwyd ef

;

ac felly cymmharu palas Crist â charchar y
diafol ; dedwyddwch y naill, ac erchylldra y
llall ynghyd. Ond pan wneíom ni ein goreu

i gael ein calonau i dra serchu y drugaredd

hon, trwy bob mwyhâd chwanegol a allom

gael allan, O ! leied cyfran o honi a allwn

ni ddirnad yma ! Y mae hyn yn beth tra

rhagorol, na ellir ei ganfod yn llawn ond

gan lygad wedi ei ogoneddu. Pa fodd y
llawn-wybyddir ef genym ni, lle nis gellir ei

lawn fwynhau? Ti a drosglwyddwyd i

deyrnas Crist : etto, yr wyt ti bellder maith

oddi wrth ei lys. Ýn y nef y cedwir hwnw,
ac y mae'r Cristion yn ei adwaen; etto, yn
debyg fel yr adwaenom ni wledydd pell, heb
eu gweled erioed; dim ond yn unig wrth
ddarlun (map), neu wrtli ryw ammeuthyn a

anfoner i ni, fel prawf o'r hyn sydd yn tyfu

yno mewn helaethrwydd.

Defn. 3. Y mae hyn, Gristion, yu galw
am dy gywiredd a'th wasanaeth ffyddlawn

di i Grist, r hwn a'th achubodd o gaeth-

iwed Satan. Dywedwch, O, chwi saint,

wrth Grist, fel y rhai hyny wrth Gideon,
" Arglwyddiaetha di arnom ni, canys gwar-
edaist ni," nid o law Midian, ond Satan.

Pwy mor alluog i'th amddiffyn rhag digllon-

edd hwn ag efe, yr hwn a ddrylliodd ei rym ?

Pwy sydd debyg i'th reoli mor dyner ag efe,

yr hwn nis gallai oddef gormes un aralí

arnat? Mewn gair, pwy sy ganddo hawl
ynot heb law eíe, yr hwn a anturiodd ei

fywyd i'th brynu—fel, " gwedi dy ryddhau
o law dy elynion, y gwasanaethech ef yn
ddiofn, mewn sancteiddrwydd, holl ddydd-
iau dy fyyd ?" A c onid tosturus fyddai,

fod i Grist gymmeryd yr holl boen yma i

ddyrchafu dy ben di o d caethiwed Satan,

a rhoddi i ti ìe yn ei deulu, ym mysg y rhai

a dderbynir i weinyddu iddo—y bri uchaf a
all natur dynion neu angylion ei gyrhaedd

—

a'th gael dithau, ar ol hyn oll, â llaw genyt
mewn rhyw waith bradwrus yn erbyn dy
anwyl Iachawdwr ? Yn sicr, gall Crist farnu
ei fod wedi haeddu gwell ar eich dwylaw
chwi, pe nid ar law neb arall. Pa le y caiff

tywysog fyw yn ddiogel ynddo, os nid yng
nghanol gwyr ei lys ei hun ; a'r rhai hyny
yft wyr a dynwyd oll o gadwynau a char-
charau, i'w dyrchafu fel hyn, a'u rhwymo
felly yn fwy yn ei wasanaeth ef? Gad i

ddiaíliaid a dynion dieflig wneud eu gwaith
eu hunain; ond na fydded dy law di, O
Gristion, ar dy anwyl Iachawdwr ! Ond rhy
fychan yw hyn, erchi i ti beidio a chwareu
y bradwr ! Os oes genyt waed deiliad cywir

yn rhedeg yn dy wytMenau, bydd i'th galon

dy hun dy daraw pan rwygech ycr lleiaf o'i

ddeddf sanctaidd ef : cystal y gelli ddwyn
marwor tân yn dy fynwes, a chuddio yno
unrhyw frad yn erbyn dy anwyl Lywydd.
Na ; rhyw orchwyl ardderchog y mynwn i

ti feddwl am dano—pa fodd y gelli, trwy
eithaf dy ymgais, ddyrchafu enw Crist yn
uwch yn dy galon a'r byd hefyd. O ! mor
garedigycymmerodd Duw hyny, fod Dafydd,
pan oöodwyd ef yn heddychol ar ei orsedd,

yn meddwl, nid pa fodd y gallai ymfoddio

â'r pleserau hyny sydd yn arferol o lygru a
haiogi llysoedd brenhinoedd mewn amser

heddweh, ond pa fodd y gallai efe ddangos

seì dros Dduw, trwy adeiladut i'w addoliad

ef, a godasai orsedd i Dafydd : 2 JSam. vii.

Ac ai nid oes dim, Gristion, y gelli di feddwl

am dano, yn yr hyn y gellit fod yn offerynol

nodedig dros Dduw yn dy genhedlaeth ? Nid
deiliad rhagorol yw hwnw, sydd yn gwbl am
yr hyn a allo ei gael gan ei frenin, ond heb
byth feddwl pa wasanaeth a all efe wneud
iddo. Ac nid y Cristion cywir yw efe, sydd

â'i feddyìiau yn aros yn fwy ar ei ddedwydd-
fyd ei hun, nag ar anrhydedd ei Dduw.

_
Pe

gallai deiìiaid ddewis y bywyd a fyddai yn
wychaf er eu mwyniant eu hunain, dymunai
pawb fyw yn y llys gyda'u brenin; ond
gan fod anrhydedd y brenin i'w brisio yn
fwy na hyn, am hyny y mae ysbrydoedd

boneddigaidd, iwneudgwasanaeth i'wbrenin,

yn gailu ymwadu â melysion y llys, i beryglu

eu bywydau ar y maes, a diolch i'w brenin

am anrhydedd eu gorchwyl. Yr oedd Paul

fendigedig, ar y golygiadau hyn, yn fodd-

lawn i fod dydd ei goroniad mewn gogoniant

yn cael ei oedi, ac yntau i aros yma, fel

cydymaith gyda ei frodyr mewn cystudd, er

rhwyddhâd i'r efengyl. Hyn yn wir a'i

gwna yn werth yr amser i fyw, fod genym
trwy hyn gyfle teg—os meddwn galonau i'w

ddefnyddio—i roddi prawf o'n diolchgarwch

diffuant i'n Duw am ei gariad achubol yn
ein gwaredu o feddiant tywysog y tywyll-

wch, ac yn ein symmud i deyrnas eianwyl Fab.
Ac am hyny, Gristion, na choll ddim amser;

ond yr hyn yr wyt yn bwriadu ei wneuthur
dros Dduw, gwna ar frys.

A wyt ti yn swyddog ? Gwelir yn awr,

yn fuan, ar ba ochr yr wyt. Os darfu i ti

mewn gwirionedd ymwrthod âg ufudd-dod

i Satan, a chymmeryd Crist fel dy Dywysog,
dangos dy hun yn elyn i bawb o filwyr

Satan ag sydd yn teithio dan ei faner ef.

Ystyria yn dda dy swyddogaeth ; ac wedi i

ti ddeall dyledswydd dy le, taraw at y gwaith

jn wresog dros Dduw. Mae genyt gleddyf

dy frenin wedi ei roddi yn dy law ; edrych

am ei ddefnyddio, ac edrych pa fodd i'w

d^omyddio; fel pan y'th elwir i'w roddi i

fyny, a dy gyfrif hefyd, na chaffer ef wedi
rtiydu yn y wain trwy syrthni ac ofnusrwydd,

wedi ei liwio â gwaed trawsedd, nac wedi
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ei blygu a'i fylchu trwy bleidgarwch a cham
farn.

A wyt ti yn weinidog yr efengyl ? Yr
wyt mewn swydd uchel, yn genadwr, a

hyny nid oddi wrth rhyw dywysog bychan.

ond oddi wrth y Duw mawr, at ei ddeiliaid

gwrthryfelgar—galwad mor anrhydeddus

na fu ddim yn ddiystyr gan Fab Duw ddyfod

o'r nef yn genadwr arbenig i'w chyflawni

;

ac am hyn y gelwir ef Angel [Cenad] y
Cyfammod. Ië, efe a fuasai yn aros yn ber-

sonol hyd heddyw ar y ddaear i'w chyflawni,

oni buasai ei fod wedi ei alw i breswylio fel

ein Cenadwr a'n Dadleuwr ni yn y nef

gyda'r Tad. Ac am hyny, yn ei ammhres-

ennoldeb corphorol, y mae wedi ymddiried i

ti, ac ychydig ereill, i ddwyn ym mlaen y
cytundeb â phechaduriaid, yr hwn a dde-

chreuodd efe ei hun pan oecíd ar y ddaear. A
plia beth a elli di ei wneud, a fyddo yn fwy

cymmeradwy ganddo ef , na bod yn ffyddlawn

yn hyn, fel y gorchwyl y mae ei galon ef

mor rhwym ynddo ì Òs byth y dymunwch
weled ei wyneb hawddgar ef mewn gorfol-

edd, chwychwi ei genadwyr, byddwch ddyfal

wrth eich gwaith, ac ymdrechgar i ddwyn

y cytundeb heddwch hwn i ben da, rhwng
Duw a'r rhai y'ch anfonwyd atynt. Ac yna,

os ni ddaw pechaduriaid gyda chwi, i roddi

eu sel wrth air yr efengyl, cewch chwi fod,

fel y dywedodd Abraham wrth ei was, yn

lân oddi wrth eich llw. " Er nad ymgasgl-

odd Israel, etto, gogoneddus fyddwch chwi

yng ngolwg yr Arglwydd ;" Esa. xlix. 5.

Ac na fydded i'r Cristion cyffredin ddy-

wedyd mai pren crin ydyw, ac nas gall efe

wneuthur dim dros Grist, ei Dywysog, am
na ddichon efe ddwyn ffrwyth fel swyddog

na gweinidog. Er na feddi di awdurdod i

gospi pechodau pobl ereill â chleddyf cyf-

iawnder, etto, ti a elli ddangos dy sel yn

marwhau dy bechod dy hun â chleddyf yr

Ysbryd, a galaru am bechodau ereill ; er na

elli di eu condemnio hwy ar y faingc, etto

ti a ellit, ie, ti a ddylit, trwy awdurdod

bywyd sanctaidd, eu hargyhoeddi a'u barnu.

Y cyfryw farnwr ydoedd Lot i'r Sodomiaid.

Er na anfonwyd di i bregethu a bedyddio,

etto, ti a elli fod yn gynnorthwy mawr i'r

rhai a anfonwyd. Y mae gweddiau'r Criat-

ion yn hogi cleddyf y swyddog a'r gweinidog

hefyd. O! gweddia, Gristion, a gweddia
' drachefn, am i diriogaeth Crist gael ei hel-

aethu. Na ddos byth i wrandaw y gair

heb weddio " Deued dy deyrnas." Tywys-

ogion tirion a ymfoddhânt yn fawr yn

mloddest a dymuniadau da eu deiliaid wrth

fyned heibio. Y mae " Byw fyddo y brenin,"

a ddelo o anadl cywir-wresog, er ei fod yn

dlawd, yn fwy ei werth na thaliad treth gan

y rhai sydd â'u calonau dan attaliad, er eu

bod yn talu eu harian. Yr wyt ti, Gristion,

yn gwasanaethu brenin a yr pa beth yw
meddyliau pawb o'i ddeiliaid am dano ; ac y

mae yn cyfrif mai nid ei anrhydedd ef yw
cael lliaws i rith-ymostwng iddo, ond cael

pobl a'i carant ef, ac a gywir hotfant ei lyw-

odraeth ef
; y rhai (pe byddent i ddewis eu

brenin, a gwneuthur eu cyfraith eu hunaiu,

y byddent i fyw danynt bob dydd) ni ddy-

munent un brenin ond efe, na deddfau ond

a gawsant eisoes o'i enau ef. Yr oedd yn
ddiaiiiinheu yn foddlonrwydd mawr i Da-

fydd fod calonau ei bobl o'i du, nes bod " Yr
hyn oll a wnai y brenin yn dda yn eu golwg

hwynt ;" 2 Sam. iii. 36. Ac yn sicr, yr oedd

mor foddlawn gan yr Arglwydd fod yr hyn

a wnelai efe yn dda yng ngolwg Dafydd ; o

herwydd yn wir yr oedd Dafydd mor fodd-

lawn dan reoliad a threfniad Duw, ag oedd

y bobl danyr eiddo yntau. Tyst yw tawelwch

ei ysbryd yn y traîlod trymaf a ddygwydd-

odd iddo yn ei oes :
" Wele fi, gwnaed â mi

fel y byddo da yn ei olwg ;" 2 Sam. xv. 16.

Enaid cywir ! gwell oedd ganddo fyw mewn
alltudiaeth gydag ewyllys da Duw, na chael

ei orsedd, oni ddywedai Duw mai da fyddai

hyny iddo.

PENNOD IV.

Amy gallu mawr sydd gan Satan, nid yn unig ar

y rhan elfenot a thcimladol o'r byd, ond ar y
rhan ddeallawl hefyd, sef eneidiau dynion.

DOSB. I.

Dyma yr ail gangen o'r darluniad, ym mha
un y gosodir Satan allan yn ei rym a'i allu.

Y mae hyn yn rhoddi pwys i'r hyn a aeth

o'r blaen. Pe byddai efe yn dywysog, ac

heb allu codi llu a allai frawychu y saint, m
fyddai yr enw chwyddedig o dywysog ond

i'w ddiystyru ; eithr y mae ganddo ef allu

cyfatebol i'w fri, yr hyn a welir mewn pump
o bethau neillduol

—

1. Yn ei enwau. 2. Yn ei natur. 3. Ei

nifer. 4. Ei drefn a'i undeb. 5. Y gweith-

redoedd nerthol a briodolir iddo.

1. Am y cyntaf, y mae iddo enwau o allu

mawr—gelwir ef y cryf arfog {Luc. xi. 21);

mor gryf, hyd onid ydyw yn cadw ei d
mewn heddwch, er a allo holl feibion Adda.

Nid oes un ar y ddaear yn alluog i ymladd

â'r cawr hwn. Rhaid yw i Grist ddyfod o'r

nef i'w ddinystrio ef a'i weithredoedd, neu fe

gollir y maes. Gelwir ef y llew rhuadwy

;

yr hwn fwystfil sydd yn meistroli yr holl

goedwig : os rhua efe, hwy oll a grynant, ie,

yn y fath fodd, fel.y dywed Pliny, hyd omd
yw yn myned i'w mysg, a hwy a safant yn

svn,"tra y dewiso efeei ysglyfaeth hebwrth-

wynebiad. Y cyfryw lew yw Satan, sydd yn

dal pechaduriaidyn gaethion wrtheiewyllys

:

2 Tim. ii. 26. Y mae efe yn eu dal yn fyw,

yn ol y gair Groeg, fel yr adarwr yn dal

aderyn, yr hwn, âg ychydig friwsion,a ddemr

i'r rhwyd ; neu, fel y deil y concwerwr ei
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elyn ofnus, nad oes ganddo galon i ymladd,

ond ymroddi heb daraw. Y fath annewrion

y mae diafol yn cael pechaduriaid ; ar ei gais

a'i gynnyg cyntaf ef, ymroddi a wnant hwy.

Nid oes ond ychydigiawn oysbryd ardderch-

og, a'r rhai hyny yn blant y Duw goruchaf,

a feiddiant ei wrthsefyll yn wrol, ac a wrth-

wynebant hyd at waed yn eu hymdrech yn
erbyn pechod. Gelwir ef y ddraig gochfawr,

yr hon, â'i chynffon (dynion annuwiol, ei off-

erynau ef) a dynodd i lawr draian ser ynef

:

Dad. xii. 3, 4. Gelwir ef tywysog llywodr-

aeth yr awyr (Eph. ii. 2); o herwydd fel y
gall tywysog fyddino ei ddeiliaid, a'u dwyn
i'r maes er ei wasanaeth ; felly y medr y diafol

godi gallu daear ac awyr. Mewn gair, gel-

wir ef duw y byd hwn (2 Cor. iv. 4), am fod

pechaduriaid yn rhoddi iddo addoliad, fel i

Dduw, ac yn ei ofni ef fel yr ofna saint

Dduw ei hun.

2. Y mae natur y diafol yn dangos ei

allu—y mae yn angylaidd. " Bendithiwch

yr Arglwydd, ei angylion ef, cedyrn o nerth
;"

Salm ciii. 20. Cadernid a roddir am angyl-

ion yn JSalm lxxviii. 28. " Dyn a fwytaodd
fara angylion;" yn Hebraeg, "bara y cedyrn."
Mewn dau beth yr ymddengys gallu y natur

angylaidd—yn ei huchafìaeth, ac yn ei hys-

brydolrwydd.
laf. Ei huchafìaeth. Angylion yw pen

uchaf ygreadigaeth : gwnaeddynynychydig
is na'r angylion. Yn awr, yng ngweithred-

oedd creadigaeth, y mae i'r uchaf allu ar yr

isaf ; i'r anifeiliaid ar y gwellt a'r llysiau

;

* ddyn ar yr anifeiliaid; ac i angylion ar

ddyn.
2il. Ysbrydolrwydd eu natur hwynt.

Gwendid dyn sydd oddi wrth ei gnawd. Y
mae ei enaid wedi ei addasu i anturiaethau

mawrion ; ond trwy fod talp o gnawd yn ei

bwyso i lawr, y mae dan orfod i rwyfo â

nerth wedi ei gyfaddasu i'w gyfaill gwanach.
Eithr yn awr, gan fod y diafliaid yn angyl-

ion, nid oes ganddynt hwy y cyfryw faich

i'w hattal ; dim tarth oddi wrth ran gnawdol
i gymmylu eu deall, yr hwn sydd yn oleu a
threiddiol ; nac un attalfa wrth eu sawdl i

afrwyddo eu chwimiad, yr hwn, am gyflym-
dra, a osodir allan wrth y gwynt a'r fflam

dân. Ië, gan eu bod yn ysbrydol, nis gellir

eu gwrthsefyll â grym cnawdol ; ni niweidia
tân a chleddyf mo honynt. Yr angel a ym-
ddangosodd i Manoa ; aeth i fyny yn y tân,

a difaodd yr aberth. Er mai y cyfryw a fu,
ac ydyw heddyw, gorphwylldra rhai coel-

grefyddol, fel y meddyliant swyno y diafol

ymaith â'u cyfareddion cnawdol. Oddi yma
y mae y creiriau Pabaidd, y groes, a'r dwfr
bendigaid. Ië, ac ym mhlith yr Iuddewon
eu hunain, mewn amserau o ddirywiad, hwy
feddylient darfu y diafol ymaith drwy eu
phylacterau a'r enwaediad. Hyn a barodd
i rai o honynt ddeongli y lle hwnw am
enwaediad, " Pob un â'i gleddyf ar ei glun,

rhag ofn lliw nos;" Can. iii. 8. Wrth
gleddyf ar y glun y deallant enaediad

;
yr

hwn a fynant hwy yn fí'ol ei arfer fel swyn
yn erbyn ysbrydion diwg a'u brawychent
liw nos. Ond och ! ni phrydera Satan er yr
un o'r rhai hyn ; na wna, nac er ordinhâd i

Dduw, pan fyddom ni, trwy hyder cnawdol,

yn gwneuthnr swyn o honi. Mynych y
rhwymwyd ef â'r cadwynau a'r llyfletheiriau

hyn, fel y dywedir am y dyn yn yr efengyl

;

ond hwy a ddrylliwyd ganddo, ac nis gallai

neb fel hyn ei ddofi ef. Y mae efe fel y
dywed Duw am y lefiathan, " Yn cyfrif

haiarn fel gwellt, a phres fel pren pwdr ;"

Iob xli. 27. Ehaid i'r hwn a'i rhwymo fod

yn gryfach na'r cryf arfog ; ac nid oes neb
cryfach ond Duw, Tad yr ysbrydoedd. Coll-

odd y diafol yn wir, tr^y ei gwymp, lawer

o allu, mewn golygiad ar y cyflwr sanctaidd

a dedwydd yn yr hwn y crewyd ef ; ond nid

ei alluoedd naturiol : y mae yn angel o hyd,

a chanddo gadernid angel.

3. Y mae nifer y diafliaid yn chwanegu
at eu gallu. Pa beth ysgafnach na thywod-

yn ? Etto, nifer y tywod a'i gwna yn drwm.
Pa greaduriaid llai na'r llau ? Etto, pa bla

fu yn fwy ar yr Aiphtiaid ? Mor ofnadwy
ynte, y mae yn rhaid i ddiafliaid fod, y rhai,

o natur, ydynt mor gedyrn, ac mewn nifer

mor liosog ! Y mae y diafliaid yn ddigon i

gylchynu y ddaear oll : nid oes man dan y
nefoedd lle nid oes gan Satan ei fyddinoedd,

na dyn heb fod rhai o'r ysbrydion mell-

digaid hyn yn ei hela â'i wylio pa le bynag
yr elo. Ië, i ryw wasanaeth arbenig, gall

anfon lleng i gadw y castell mewn un dyn,

megys yn Marc v. 9. Ac os gellir hebgor

y fath nifer i wylio un, i ba niferi y cyr-

íiaeddai rhestr holl luoedd Satan, pe gallem

wybod ? Ac yn awr, dywed i mi, onid ydym
yn debygol o gael ein taith i'r nef yn beryglus,

os ydym yn meddwl am fyned yno, gan ein

bod i deithio trwy wersyllfa yr holl liaws

hyn, sydd yn wasgaredig dros wyneb yr holl

ddaear ? Pan fo lluoedd yn cael eu difydd-

ino, a'r ffyrdd yn llawn o filwyr llygredig yn
crwydro i fyny ac i lawr, y mae yn beryglus

teithio : yna, ni a glywn am lofruddiadau ac

ysbeiliadau o bob parth. Y galluoedd uffern

hyn ydynt y blaid hono o angylion, y rhai,

am eu terfysg a'u gwrthryfel, a ddiswyddwyd
o'r nef, ac a drowyd allan o'r lle gogoneddus

hwnw ; ac o hyny hyd yn awr, y rnaent yn
crwydro yma isod, a'u hymgais i ddrygu

meibion dynion, yn enwedig y teithwyr ar

ffordd y nef

.

4. Eu hundeb a'u trefn a wna eu nifer

yn arswydol. Nis gallwn ddywedyd fod

cariad yn eu mysg ; ni ddichon y tân nefol

hwnw fyw yn mynwes diafol ; etto, y mae
undeb a threfn yn hyn, eu bod oll yn unol

eu bwriadau yn erbyn Duw a dyn. Felly,

y mae eu huniad a'u cydsyniad wedi ei

glymu ynghyd, nid â rhwymyn o gariad,
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ond o gâs a dichell ; casineb yn erbyn Duw
a'i blaut (o'r hwn y maent oll yn llawn), a

dichell sydd yn dysgu hyn oll iddynt—na

ddichon èu teymas sefyll, oddi eithr iddynt

gyduno yn eu bwriad. Ac mor gywir ydynt

i'r frawdoliaeth ddrygionus hon, ein Hiach-

awdwr a rydd dystioìaeth deg, pan y dywed

nad yw Satan yn ymladd yn eíbyn Satan. A
glywsoch chwi erioed am derfysgwaith yn

myddin y diafol; neu fod un o'r angylion

gwrthgiliedig hvnv, o'i fodd, wedi rhoddi un

enaid i fynv i Grist ì Y maent yn Uawer

;

ac etto, nid oes ond un ysbryd o ddrygioni

ynddynt oll. Fy enw, meddai y diafliaid

(nid ein henw), yw lieng. Gelwir y diafol

lefiathan yn Esa. xxix. 1. " Yr Arglwydd

â'i gleddyf cadarn a ymwel â leíiathan
;"

enw perthynol i'r niorfil, fe allai (yn Iob xli),

oddi wrth gydglymiad a chydgyssylltiad

tn. Mae nerth y creadur hwn yn ei emau

cènog, sydd mor gyd-blethedig, hyd onid

ydyw efe megys wedi ei orchuddio âg arfog-

aetm Fel hyn y mae yr ysbrydion meUdig-

edig hyn yn cy'dgordio yn eu dichellwaith,

ac yn ymgais am gael eu hofferynau i'r un

cynghrair a hwythau. Nid ymfoddlonant

ar eu hufudd-dod noeth hwynt ; ond, lle y
gallant ei gael, hwy a ofynant am l penodol

gau eu gweision, i fod yn gywir iddynt, fel

y dywedir am ddewiniaid.

5. Y mae y gweithredoedd nerthol a

briodolir i'r ysbrydion hyn,yn yr Ysgrythyr,

yn brawf o'u galìu ; ac y mae y rhai hyn yn

perthyn i'r rhan elfenol, deimladol, neu dde-

allawl o'r byd. Am y rhan elfenol, gwelwch

yn y gair pa effeithiau y gall hvrn—iyicysog

Ihjwodraeth yr awyr—eu peri ynddi. Yn wir,

nis gall efe wneuthur y chwâ leiaf o wynt,

dyferyn o ddwfr, na gwreichionen o dân

:

ond efe a all, os caiff ganiatad (fel y dywed
Caryl ar Iob i), fyned i ystord Duw, a defn-

yddio y rhai hyn yn y fath fodd, fel na

ddichon un dyn sefyll o'i flaen ef. Gall daflu

y môr i'r fath gynhwrf, hyd oni ferwa y
dyfnderau fel crochan, a chynhyrfu yr awyr

i ystormydd a thymmestloedd, fel pe bai ncf

a daear yn ymgyfarfod. Claddwyd plant

Iob yn adfail eu t gan chwâ o'i safn ef.

Ië, gall fyned i ystord Duw (fel y dywed J r

un awdwr), a gollwng gynau mawriou yr

awyr allan, gan beri y fatíi daranau a mellt

arswydus, a baraut nid yn unig dychryn, ond

dinystr hefyd; a liyny mewn modd mwy
arswydus nag yn ol trefn gynTedinol natur.

Os dichon celfyddyd dyn roddi uchel gyn-

nhyrfiad i natur, fel y ffwelwn yn y dyfeifiiad

o bowdr gwn, sydd â'r fath ryin aruthrol

ynddo; llawer cryfach yw efe i dynu allan

ei nerth hi.

Drachefn, ar y rhan deimladol o'rbyd y
mae ei allu ef yn fawr; nid yn unig aranif-

eiliaid (megys y genfaint foch a hyrddiwyd

ganddo i'r dwfn), ond ar gyrph dynionhefyd,

megys yn achos Iob
;
yr hwn nid oedd ei

gornwydydd blinion yn darddiad allan o
natur afiach, 'ond ol crafangau Satan ar ei

guawd, yn gwneuthur hyny yn ddisymmwth,
a fuasai, yn ol naturiaeth, yn gofyn amser

mwy i gasglu ac addefu ; ac felly am y rhai

cythreulig yn yr efengyl, y rhai a drwm
boenwyd ac a tlinwyd ganddo ef.

Etto, nid yw hyn oll ond chwareu bach

gan y diafol ; ei lid mwyaf cf sydd at eueid-

iau dyuion, y rhai a alwaf yn fyd deallawl.

Ei greulondeb ef at y corph sydd er mwyn
yr enaid. Felly, gwelwn am dosturi Crist

at gyrph dynion, pan oedd yma ar y ddaear,

yn ìachau eu clefydau
;
yr ydoedd mewn

gwasanaethgarwch i les eu heneidiau. Yr
oedd efe yn eu gwobri â'r trugareddau oedd

yn addas i'w dymnniadau naturiol, fel y
derbynient yn fwy ewyllyBgar ei drugaredd

i'w heneidiau, gau y ìlaw oedd mor dyner at

eu cjTph. Megys y rhoddwn ni i blant ryw
beth a'u boddhâ, i'w perswadio i wneuthur

rhywbeth na fyddo wrth eu bodd—myned
i'r ysgol, dysgu eu llyfr, &c. ; felly y diafol,

yr hwn sydd yn greulawn (fel y mae Crist

vn dirion), ac nid ydyw yn chwennych yn
dda i gorph nac enaid, etto, dengys ei gren

londeb at y corph ar ddim ond bwriad yn
erbyn yr enaid, gan wybod yn dda yr an-

nhrefnir ef yn fuan wrth otìdiad y corph.

Y mae }T enaid yn ymglywed yn fuan (ac

felly vu cael tori ar èi heddwch a'i lonydd-

wcíi) oddi wrth riddfanau a chwynion y
corjm, tan gronglwyd yr hwn y mae yn byw

:

ac yna, nid rhyfedd os bydd (gan balliant

cwsg) i'r tafod draws-siarad, ac i r cnaid dori

allan i ryw ymddygiad pechadurus. A hyn

yw g^vaèlod amcan y diafol ar y saint. Ac
am eneidiau truain annoeth ereill, nid ydyw
efe yn ennill nemawr lai ganddynt hwy na'i

ofn a'r arswyd sydd yn berthynol i Dduw.

trwy y gallu y mae yn ei arfer (yn ol goddef-

iad dûwiol)i daraweu daoedd,eu hanifeiliaid

a'u cyrph, fel ym mysg yr Indiaid y dydc

hwn. Ië, y mae llawer yn ein mysg ni eii

hunain yn dangos yn amlwg pa fath orsedc

sydd gan Satan yn eu calonau yn >t acho:

hwn ; sef y trueiniaid eydd (fel pe ni bydda

Duw vn Israel) yn myned am gymmhortlB

ac iachâd at ei feddygon ef (swynwyr wy
|

vn ci íeddwl). Ac yn wir, ]>e ni fedda
:

Satan un ffordd arall í weithio ci ewyllys a !

eneidiau dynion, ond trwy y fantais hon

g}inmer efe oddi wrth y corph, ni byddflj y

rhyfeddod ei fod yn gallu gwneuthur cym

maint. I weled hyn, ystyriwn ddirywiact :

cyflwr dyn, mor ddwfn y mae ei cnaid wedj

soddi is law ei fouedd declireuol ; a'r modJJ

y mae y corph, a fu yn drigfan oleu, wec
j

myned yn garchardy iddo; a'r un a fu y
'

was, yn awr wedi myned yn fcistr iddo. A
yn chwaneg, y mae gan Satan, fcl ysbrv<;

ddyfodfa haws at yr enaid ; ac fel ysbry

uwch, y mae ganddo fantais fwy etto ar ddy

sytld yn greadur is. Uwch law y cwbl, ga|
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iddo gael o'r tu fewn i'r enaid, trwy gwymp
dyn, y mae ganddo yn awr allu mwy o lawer
nag o'r blaen ; hyd onid ydyw efe, lle ni

chyfarfyddo â gwrthwynebiad gan Dduw, yn
ennill y cwbl o'i ílaen ; megys yn yr annuw-
iol, y rhai y mae yn eu dal felly wrth ei

ewyllys, hyd oni ddywedir ei fod, mewn
ystyr, yn gweithiô ynddynt, fel y mae Duw
yn gweithio yn y saint. Y mae Duw yn
gweithio yn nerfchol, neu effeithiol, yn y rhai

hyn: Gal. ii. 8 ; 1 Thes. ii. 13. Y mae Satan
yn gweithio yn effeitliiol ym mhlant yr
anufudd-dod : Eph. ii. 2 (eaergountos, jv
un gair Groeg ac yn y lleoedd blaenorol). Y
mae mewn ystyr yn effeithiol gyda hwynt,
fel y mae yr Ysbryd Glân gyda'r rhai ereill.

Y mae ei amryfuseddau yn gedyrn (2 Thes.

ii. 11); nid yn dychwelyd yn oì hebwneuthur
eu gwaith. Y mae yr Ysbryd yn goleuo

; y
mae ynte yn dallu meddyliau y rhai digred:

2 Cor. iv. 4. Y mae yr Ysbryd yn llenwi y
saint: Eph. v. 18. "Pa ham y llanwodd Sa-
tan dy galon ?" medd Pedr, wrth Ananias:
Act. v. 3. Y mae yr Ysbryd yn lleuwí, neu
yn cyflawni, â gwybodaeth ac â ffrwythau
cyfiawnder (Rhuf. xv. ]3; Phil. i. 11); a
Satan yn llenwi â chenfigen a phob anghyf-
iawnder. Y mae yr Ysbryd Glân yn Úenwi
â dyddanwch

; Satan yn llenwi yr annuwiol
â dychrynfeydd ; megys Saul, a flinid gan
ddrwg ysbryd ; a ludas, i'r hwn y dywedir
ei fyned : ac wedi iddo gyflawni ei chwant
arno (fel Amnon ar Tamar), y mae yn cau
drws trugaredd i'w erbyn, ac yn ei wneuthur
ef, ydoedd newydd fod yn fradwr i'w feistr,

yn grogwr iddo ei hun.
Ac er nad ydyw y saint yn ddeiliaid pri-

odol dan ei allu ; etto, hwynt hwy yw
gwrthddrychau penaf ei lid. Y mae ei droed
yn sefyll ar wàr yr annuwiol ; ond ymladd
y mae â'r saint ; a phan safo Duw o'r neilldu,

y mae efe yn drech o lawer na hwynt. Y
mae wedi gyru y rhai cryfaf o honynt adref
gan grynu a gwaeddi ar eu Duw, a'r gwaed
yn llifo ar led eu cydwybodau. Y mae efe

yn gadarn, fel temtiwr i bechod, ac fel cy-
huddwr : y mae yn gwybod ystâd materion
y Cristion mor dda, ac yn gallu taflu ei dân
belenau mor bell i'r synwyrau tu mewnol
(pelenau o chwant neu o ddychryn); ac i

chwythu y rhai hyn i fyny â'r fath ddadlenon
diflin, fel, os na chyfarfyddant yn ebrwydd
â rhyw dueddiadau cyfaddas yn y Cristion
i gymmeryd tân oddi wrthynt (fel oddi wrth
bowdr rhydd, ac fel y mae yn rhy gyffredin);
etto, y byddo iddo yn raddol gael gan y dyn
(trwy feithder y gwarchae, a chawodydd
parhaus o'r fath ergydion) wrandaw ar gyd-
ymddiddan, os nid ymroddi iddynt. Fel hyn
y mae efe, yn fynych, â thaerni, yn blino yr
enaid allan.

DOSB. II.

Lefn. 1. Yn laf. Bydded i hyn, O ddyn!

beri i blu dy falchder syrthio,pwybynag wyt,
sydd yn gorfoleddu yn dy allu. Pe bai geny

t

fwy nag a fu erioed gan un o feibion Adda,
etto, pa beth yw hyny i gyd wrth allu yr
angylion hyn ? Ai nerth áy gorph yr wyt ti

yn bostio ynddo ì Och ! p'a beth yw nerth
corph breuol wrth rym eu natur ysbrydol
hwynt ? Nid wyt ti wrth y rhai hn ddim
mwy na phlentyn wrth gawr—pryf wrth
r. Hwy a allant rwygo y mynyddoedd, a
chwyrndaflu y byd i annhrefn, pe gwnai
Duw ond godclef iddynt. A fosti di am rym
dy ddoniau uwch law ereill ? Ai nid wyt ti

yu gweled y fath ffyliaid y gwna Satan y
doetìiaf o ddynion? Y mae yn eu troi o
amgylch, fel y gwnai twyllddadìeuwr â hurt-
yn: gwna iddynt goelio fod, goleuni yn
dywyílwch, chwerw yn felus, a melus yn
chwerw. Óni bai fod grym ei ddoniau ef yn
rhyfeddol, a allai efe wneuthur i greadur
rhesymol o fath dyn daflu ymaith mor ffol

ei wisg o ysgarlad, a chofleidio y dom—fy
meddwl ydyw ymadael ä Duw, a'i ddedwydd-
fyd gogoneddus ynddo ef, raewn gobaíth o
wellhau ei fyd trwy gofleidio pechod ? Etto,
hyn a wnaeth efe pan ydoedd dyn â'i synwyr
goreu ganddo yn ei ddiniweidrwydd. Ai
awdurdod a bri a gafwyd trwy wrolwaith
milwraidd 'yw dy fost ?, Gadawn dy fod yn
abl i ddarostwng pobloedd, a rheoli y byd oll

;

etto, er hyny, caethwas fyddit ti iddo ef, os
heb ras oddi uchod. Ac y mae efe ei hun,
er ei holl allu hwn, yn ysbryd melldigedig, y
truenusaf o holl greaduriaid Duw, ac u hyny
yn druenusach, am fod ganddo gymmaint o
fodd i wneuthur drwg. Pe buasai i ddiafol
golli ei holl alluoedd angylaidd pan gwymp-
odd, buasai yn ennill trwy ei golled. Am
hyny, O ddyn! cryna wrth ba allu bynag
a feddi, os nad wyt yn ei arfer dros Dduw

!

A wyt ti yn gryf o gorph ? Pwy sydd yn
cael dy nerth ì—Duw ai ynte dy chwantau ?

Y mae y rhai hyn yn gryfìon i yfed, yn
gryfion i bechu: cadarnach felly fydd dy
rwymau: Esa. xxviii. 22. A oes genyt ti

allu, trwy dy sefyllfa,i wneuthur gwasanaeth
i Dduw a'i eglwys, etto, heb galon i'w roddi
allan o'u plaid, ond yn hytrach yn eu herbyn?
Cei di a'r dìafol eich barnu o flaen yr un
frawdle. Yr wyt ti, dybygid, yn meddwl
myned i uffern am ryw beth o bwys ; a thi

a ddygi yno dy lawn lwyth. Nid oes un pla
trymach a all ddyfod ar ddyn na gallu heb
ras. Y mae y cyfryw fawrion y byd, tra y
byddont yma, yn ymddangos yn wych, fel

llüyddwyr a phen swyddogion o flaen eu
byddinoedd, a'r milwyr cyffredin ond yn
drueiniaid wrthynt hwy: eithr pan ddelo
curfa ar y llu, a phawb ar gael eu dal yn
garcharorion

;
yna, hwy a daflant ymaith eu

plu a'u haddurniadau, a da fyddai ganddynt
gael eu cyfrif y rhai gwaelaf o'r llu. Hap
dda a fyddai i ddiafliaid, i dywysogion, ac i

fawrion y byd, pe gallent, yn y dydd a ddaw,
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ymddangos fel rhyw wehilion truanaf, a

derbyn eu dedfryd fel y cyfryw : ond y pryd

hyny, darllenir eu teitlau, eu hurddas, a'u

niawredd, nid er anrhydedd iddynt, ond er

eu gwarth a'u condeumiad.

Defn 2. Yn ail, y niae hyn yn dangos ffol-

ineb y rhai â'i tybiant yn beth mòr hawdd
cyrhaedd i'r nef. Os ydyw y diafol mor
alluog, a ffordd y nef mor llawn o'i luoedd,

yna, yn eicr, fe gyst i ni ymladdfa boeth cyn

y lleclom ein banerau ar furiau y Gaersaleni

newydd. Etto, eglur yw fod llawer yn tybied

ffordd arall wrth y darpariaeth a wnant ar

eu taith. Pe canfyddech chwir yn cychwyn

allan heb un gôb, neu âg un deneu iawn, chwi

fuasech yn dywedyd, " Yn sicr, nid ydyw efe

yn ofni tywydd garw ;" neu un yn marchog-

aeth ar daith hir, ei hun, ac heb arfau, chwi

a benderfynech nad ydyw efe yn ofni am
ladron ar y ffordd. Pawb, os gofynwch

iddynt, a ddywedant eu bod hwy ar y ffordd

i'r nef : ond, O ! leied nifer sydd yn gofalu

am gymdeithas y saint, fel pe ni byddai

arnynt hwy eisieu eu cyfeillach hwynt areu

taith. Y mae y rhan fwyaf yn rhodio yn

noeth, heb ddim sydd yn debyg i arfogaeth :

ni feddant ddigon i ennill yr enw llydan o

broffeswyr. Ereill, ysgaffydd, a ddangosant

i chwi ryw obaith gwael disylwedd am dru-

garedd Duw, heb un sail ysgrythyrol am
dani ; ac â hyn hwy a ymfoddlonant, er y
bydd iddo, fel gn rhydlyd a breuol, ymdaflu

yn eu hwyneb eu hunain, pan y deuant i'w

ddefnyddio. Ac a ydyw yn gam dywedyd

nad vdyw y rhai hyn yn gwneyd dim o fyned

i'r nef i Yn ddiau, ni chafodd y gwr hyn

(llawer o ba rai sydd yn myned rhagddynt

yn y byd), «rioed o hyd i'w meddiannau

bydol â chyn lleied gofal ag y maent yu

meddwl caèl y nefoedd. Gofynwch iddynt

pa ham y dilynant eu gorchwyHon mor ddy--

fal, a hwy a attebant na cheir hyd i fedd-

iannau dan gysgu; mai nid à'r dwylaw dan

geseiliau y màe darparu i deulu; a'u bod hwy
yn cyfarfod âg aml dwyllwr a hocedwr yn

eu marchnadaeth ; y rhai, pe nid edrychent

yn dda atynt eu huìiain, a'u handwyai hwy
yn fuan. Ac ai nid oes neb y mae achos i

ti eu hofni y twyllant di am dy enaid, ac yr

ysbeiliant dl o'th goron o ogoniant, os gallant?

Yr wyt yn fwy dall na gwas y prophwyd,

os nad wyt yn gweled mwy o ddiafliaid yn

dy amgylchu uag a welodd efe o wýr o am-

gylch Dothan : 2 Bren. vi. 15. Ni rwystrant

hwy dy fasnach fydol : nag e, fe allai y cyn-

northwyant di i ryw ddichellion pechadurus

yn hono, i'th rwystro yn hon ; ond os unwait h

yr ymroddi i ymgeisio am Grist, ac am ei ras,

ìiwy a'th wrthsafant yn dy wyneb. Y maent

dan l, fel yr oedd gelynion Paul, i ddwyn
bywyd dy enaid, os gallant. Y maent eu

hunain yn greaduriaid diobaith, yn gwybod

fod eu barn yn ddiadfer; a hwy a wertliant

eu bywydau eu hunain mor ddrud ag y gall-

ant. Yn awr, pa ffolineb ydyw i ti fradychu

dy enaid i'w dwylaw hwynt, pan y mae Crist

yn sefyll yn dy ymyl i'th noddi ? Allan o

hono ef, creadur colledig ydwyt ; nis gelli

vii unig dy noddi dy hun yn erbyn Satan

;

na chyda Satan yn erbyn Duw. Ymwasga
at Grist, ac yr wyt wedi dy wared oddi wrth

un o dy elynion, a'r mwyaf ofnadwy, sef

Duw : ie,. efe a fydd bellach yn noddwr i ti,

ac a ln wrthyt yn dy ryfel â'r lìall.

Defn. 3. Yn drydydd, i'r saint. Na
frawycher chwi wrth y dadganiad hwn a

wna yr Ysgrythyr am aìlu Satan. Gadewch

chwi i'r rhai hyny ei ofni, nad ydynt yn ofni

Duw. Betb yw y niynyddoedd hyn o rym a

balchder o'th flaen di, O Gristion! sydd yn

gwasanaethu Duw a ddichon beri i bryf

ddyrnu mynydd ? Y niwed mwyaf a all efe

wneuthur i ti yw, meithrin yr ofn geuol hwn
yn dy fynwes. " Y mae yn hysbys," medd
Bernard, " am rai o fwysttìlod y goedwig, er

eu bod yn drech na'r llew mewn ymladdfa,

etto, eu bod yn crynu wrth ei ruad." Fel hyn

y mae y Cristion ;
pan ä i'r wasgfa ddwys,

y mae'yn gallu, trwy Grist, sathru Satan

dan ei draed ; etto, êyn y frwydr, y mae

mewn cryndod wrth y meddwl am dano.

Ymdrecha, gan hyny, i gael iawn ddeall am
allu Satan ; ac yna, níd ymddengys y llew

hwn mor erchyll ag yr wyt ti yn ei ddarlunio

yn dy ddychymmyg trymllyd. Y mae ystyr-

iaeth driphlyg i'th gynnal, pa bryd bynag

yr ymosoder arnat gan yr ofnau am ei allu

ef.

Yn laf. Gallu tarddedig ydyw. Ni fedd

mo hono ynddo ei hun, ond trwy oddefiad

oddi wrth un arall ; ac nid yw hwnw neb

arall ond Duw. Oddi wrtho ef y mae pob

awdurdod ar y ddaear, ac hefyd yn uffern.

Rhoddi dy law mewn ft'ydd wrth ygwrionedd

hwn a'th ddiogela di, Gristion, yn gyntaf

petl) , fel na chaitf gallu Satan b)-th dy ddrygu.

A roddai dy Dad gleddyf yn ei law ef ì'th

niweidio di—ei blentyn ? " Myfi a greais y
gôf (medd Duw), yr hwn a chwyth y marwor

yn tân, ac a ddefnyddia arf i'w waith ;
myfi

ìiefyd a greais y dinystrydd i'w ddistrywio ;"

ac am hyny, y mae yn sicrhau iddynt na

lwydda un offeryn a lunier i'w herbyn : Esa.

liv. 16, 17. Os Duw sydd yn darparu arfau

ei elynion, hwy a fyddant, mi a warantíif,

yn gyfryw ag na wnant ond gwasanaeth

bychan'iddynt. Pan feddyliodd Pilat am
frawychu Crist â'r hyn a allai efe ei wneuthui

tuag at gadw neu ddwyn ymaith ei fywyd ef

ei ateb yw, " Ni byddai i ti ddim awdurdod

arnaf fi, oni bai ei fod wedi ei roddi itioddi

uchod ;" Ioan xix. 11. Fel pe dywedasaf)

Gwna dy waethaf ; mi a wn pwy a seliodc

dy awdurdodiad.
Yr ystyriaeth o hyn a larieiddiai ac a lon

yddai yr enaid dan flinder gan Satan odd

mewn, neu ei offerynau oddi allan. Satai

sydd yn fy nghernodio, a dyn yn fy erlid
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ond Duw yw yr hwn sydd yn rhoddi eu gallu

i'r ddau. " Yr Arglwydd," medd Dafydd,
" a archodd iddo felldithio ;" 2 Sam. xvi. 11.

" Yr Arglwydd a roddodd, a'r ArglWydd a

gymmerodd ymaith," medd Iob. Hyn a

gadwodd heddwch y brenin yn mynwesau y
ddau. Gristion ! nac edrych ar y swydd-

og sydd yn dy chwipio (fe allai mai un
creulawn yw) ; ond darllen y warrant—pwy
a ysgrifenodd hono ; ac yn y gwaelod ti a gei

weled llaw dy Dad.
2il. Y mae gallu Satan yn derfynedig, a

hyny ddwy ffordd : ni all efe wneud yr hyn
a fyno, ac ni chaiff efe wneud yr hyn a allo.

(laf.) Ni all efe wneyd yr hyn a fyno. Y
mae ei ddymuniadau ef yn ddiderfyn ; nid

yn unig yn gwibio yma a thraw isod gyda ni,

ond yiì y nef ei hun, yn tynu i lawr yr ang-

ylion a fu yn gyfeillion iddo—yn dryllio

gwaith cerfiedig y deml ogoneddus hono,

megys â bwyeill a morthwyíion ; 'ie, yn di-

orseddu Duw, ac yn gosod ei hun i fyny yn
ei le. Yr ynfyd hwn a ddywed yn ei galon

nad oes un Duw : ond nis gall efe wn'euthur

hyn na llawer o bethau ereill, y rhai y mae
ei hen lid yn ei gynnhyrfu i'w dymuno.
Nid yw efe ond creadur ; ac felly, hyd ei

denyn, wrth yr hwn y mae yn rhwym, sydd

iddo
;
ymhellach, nis gall efe fyned : ac os yw

Duw yn ddiogel, yr wyt tithau hefyd ; canys

y mae dy fywyd wedi ei guddio gyda Christ

yn Nuw :
" Byw wyf fì," medcí Crist, "a

byw fyddwch chwithau hefyd." Yr wyt yn
argraphedig ar lech ei galon : os tynir ymaith

y naill, rhaid tynu y llall hefyd.

Drachefn, megys na all efe niweidio han-

fod Duw, felly nis gall efe dreiddio i fynwes
Duw. Ni yr efe feddyliau dyn; llawer

llai meddyliau Duw. Nis gallai yr astron-

omyddion na'u meistr ddwyn breuddwyd
Nebuchodonosorynei ol. Felymaeganddyn-
ion eu celloedd i'w cudd-bethau, i'r rhai nas
gall neb fyned i mewn ond â'u hagoriad hwy
eu huuain, felly y mae Duw yn cadw y galon

megys ei ystafell neillduol,yngauedig i bawb
ond ef ei hun. Am hyny, pan gymmero y
diafol arno ragfynegi digwyddiadau, oni

ddysg Duw iddo ei wers, neu oni chaiff efe

help gan ail achosion, y mae y peth allan o'i

lyfr : felly, i gadw ei gymmeriad, efe a rydd
atteb ammheus, fel y byddo yn gyfryw ag a
aller ei ddeongli yn ìled gyfaddas i'r di-

gwyddiad, beth bynag a fyddo ; a phan ym-
hyfao efe i fynegi cyflwr dyn, nid oes dim
pwys i'w roddi ar ei farn. Rhagrithiwr
oedd Iob yn ei safn ef; ond fe'i profodd
Duw ef yn gelwyddog.

Etto, nis gall efe luddias amcanion a
chynghorion Duw, y rhai y gyram danynt.
Gwyddai fod Crist i ddyfod yn y cnawd,
a gwnaeth ei waethaf ; ond ni allai rwystro
ei ddyfodiad. Er fod Uawer o ddyfeisiau yn
ei galon ef, etto, cynghor Duw mewn perth-
ynas iddo a safodd : 'ie, a gyflawnwyd trwy

gymmhelliadau Satan, a gweithrediadau ei

weision yn dwyn cynghor Duw i ben yn
eu herbyn eu hunain, ac yn llwyr groes i'w
Chwant a'u bwriadau. Ac hefyd, nis gall efe

dreisio dy ewyllys. Ni ddichon diafol roddi
gorfodaeth arnat i bechu

;
gall roddi annog-

aeth, a pheri i'r enaid a fyddo ar y ffordd
fiysio yn gyfiymach, fel y gwna gwynt yru
llanw yn fwy cyflym ; ond ni ddichon efe

droi ffrwd y galon yn groes i'w thuedd a'i

rhediad ei hun.
(2il.) Y mae gallu Satan mor derfynedig fel

na chaiff efe wneud yr hyn a allo. Y mae
Duw yn gadael i gymmaint o'i lid ef lifo

allan ag a ddwg fawl iddo ei hun, ac a fydd
fel ffrwd i osod ,ei amcanion o gariad at ei

saint ar waith
;

yna, efe a ollwng y dyfr-

ddor i lawr, gan wahardd y gweddill o hono

:

Salm lxxvi. ] 0. Y mae Duw bob amser yn
ei dynu ymaith cyn y gallo orphen ei waith
ar un o'i blant. Efe a ddichon, os goddef
Duw iddo, ysbeilio y Cristion o lawer o'i

lawenydd, a thori ar ei heddwch trwy ei

ddeniadau cyfrwys, ond y mae efe dan reol-

aeth. Y mae yn sefyll fel ci wrth y bwrdd,
tra y mae y saint yn eistedd wrth y wledd
hon o felus gysur, ond ni faidd syflyd i

ddwyn ymaith eu harlwy—y mae llygad ei

Feistr arno. Y mae y diffyg o ystyried hyn
yn colledu Duw o'i fawl a ninnau o'n cysur,

gan fod Duw wedi cloi ar ein cysur ni yn y
cyfìawniad o'n dyledswydd. Pe ystyriai y
Cristion pa beth yw galluSatan, a phwy sydd
yn ei argau, byddai hyn yn gân wastadol yn
ei enau. A oes gallu gan Satan i ysbeilio a
llosgi, lladd a difetha, poeni y corph a
thrallodi y meddwl? I bwy y mae i mi
ddiolch am fy mod allan o'i afael ef yn un
o'r pethau hyn ? A yw Satan yn fy ngharu
i yn fwy na Iob ? Neu a wyf fi allan o'i

olwg, neu allan o'i rodfeydd ef ? A yw ei

ddewredd wedi pallu, neu ei lid wedi ei ddofì
i roddi i mi fod mor ddiangol ? Na, nid un
o'r rhai hyn: ymae eilid ef—nid yn erbyn un
—ond yn erbyn pawb o'r saint. Y mae ei

lygad arnat ti, a gall ei fraich dy gyrhaedd

;

nid yw ei ysbryd wedi ei ddarostwng na'i

fol wedi ei lenwi gan y miliynau a ddifaodd,
ond y mae mor rheibus ag erioed ; ie, yn fwy,
am ei fod yn awr yn gweled Duw yn barod i

gludo ymaith, a diwedd y byd yn neshau
mor gyflym. I'th Dduw yn unig yr wyt yn
rhwymedig am hyn oll—ei lygad ef sydd yn
dy gadw : pan fo Satan yn cael y gr da yn
cysgu, mae yn cael ein Duw da yn effro. Am
nad yw efe yn newid, dyna yr achos dy fod di

heb dy ddifetha. Pe bai ei lygad ef yn hepian
neu yn gwibio am foment, ni byddai eisieu

un ffrwd arall i'th foddi di, i'e, y byd oll,

heblaw a ddeuai allan o safn y ddraig hon.
(3ydd.) Y mae gallu Satan yn wasanaethol,

wedi ei appwyntio gan Dduw i fod er gwas-
anaeth a budd i'r saint. Gwir yw, fel y
dywedir am Assur falch, "nid felly yr.
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amcana efe, ae nid felly y meddwl ei galon;"

Esa. x. 7 : ond y mae yn ei galon ef ddifetha

y rhai y inae yn eu temtio ; ond mater

bychan yw ei feddwl ef. Megys y cysnrodd

Luther ei hun, pan fynegwyd iddo yr hyn a

luniesid yng Nghymnianfa V>;-eniburg yn

erbyn y "Protestaniaid—" ddaifod arfaethu

uu ífordd yno, oud fìbrdd arall yn y nef ;"

felly, er cysur i'r saint, meddyliau Duw tuaff

atynt ydynt heddwch, pryd y mae bwriad

Satan i ddifa eu grasusau, a distrýwio eu

heneidiau ; a'i gynghor ef a saif er gwaethaf

y diafol. Y mae hyd yn oed y warrant a

wna Duw, pan draddodo efe un o'i saint i

garchar Satan, yn rhedeg fel hyn—" Tra-

ddodwch y cyfryw un i Satau, i ddinystr y
cnawd, fel y byddo'r ysbryd yn gadwedig yn

nydd yr Arglwydd Iesu ;" 1 Cor. v. 5.

Felly, dichon saint temtiedig ddywedyd,

Darfuasai am danom, pe na ddarfuasai am
danom yn ein barn ein hunain. Y lefiathan

hwn, pryd y mae yn meddwleu llyngcu yn

llwyr, nid yw ond wedi ei anfon gan Dduw,

fel y morfil at Ionah, i'w trosglwyddo yn

ddiangol i dir. " Rhai o'r deallgar a syrth-

iant i'w puro, ac i'w glanhau, ac i'w cànu ;"

Dan. xi. 35. Hyn yw bwriad Duw, pan y
mae yn gadael i'w blant syrthio i brofedig-

aeth, fel y gwnawn ni â'n llieiniau—

y

brychau a gaíFont yn ein gwleddoedd a dynir

ymaith drwy olchi, a rhwbio, a'u rhoi allan

i'w çànu. Mewn heddwch, llawnder, a

llwyddiant, y mae y saint yn fynychaf yn

cael eu brychau ; ac nid ydynt byth yu ail

gael eu gwynder i'r un gradd a phan y del-

ont oddi dan rwbiad Satan. Rhy fychan

ydyw i ni fod heb ofni Satan ; dylem gysuro

ein hunain â defnyddioldeb a gwasanaeth-

garwch ei demtasiynau er ein lleshâd. " Pob
peth sydd eiddo chwi, y rhai ydych eiddo

Crist." Efe, yr hwn a roddodd fywyd i fod

yn eiddoch, a roddodd angeu hefyd ; efe, yr

hwn a roddodd y nef yn etifeddiaeth i chwi,

Paul a Cephas—ei weinidogion a'i ordin-

hadau—i'ch cynnortliwyo yno, a roddodd

hefyd y byd a'i holl drallodion, ie, a'i dywys-

og, a'fholl lid a'i allu gyda hyny, i weini i'r

un dyben. Cariad a "doethineb mewn
dirgelwch" yn wir ydyw hyn ; ond chwy-

chwi, y rhai y mae Ysbryd Crist genych, a

ellwch ei ddeongli.

PENNOD V.

Am yr amser, y lle, a'r deiliaid, yn y rhaì y mae
Satan yn rheoli.

"Yn erbyn bydol-lywiawdwyr tywyllwch y byd
hwn;" Eph. vi. 12.

Y mae y geiriau hyn yn cynnwys y drydedd

gangen yn y darluniad o'n gelyn mawr, y
diafol: ac y maent yn dangos eisteddle

priodol ei ymherodraeth, gyda therfyn trí-

phlyg. Nid yw efe yu arglwydd pawb oll

(teitl anghyfranogol Duw yw hwnw), ond
"llywiawdwr tywyllwch y byd hwn." Y
mae yma amser, lle, a deiliaid ei ymherodr-
aeth ef o fewn terfyniad.

1. Yr amser, pryd y mae gan y tywysog
hwn ei lywiadaeth :

" yn y byd hwn," sef

yn awr ; nid ar ol hyn.

2. Y lle y mae yn llywio ynddo, " yn y
byd hwn," sef yma isod ; nid yn y nefoedd.

3. Y deiliaid, neu y personau y mae yn
üywiawdwr arnynt ; nid pawb chwaith yn

y byd yma isod, ac fe'u cynnwysir yn y geir-

iau hyn, "tywyllwch y byd hwn." Yn
gyntaf, Am y terfyn.

DOSB. 1.

1. Aniser ei lywiadaeth. Felly, gellir cym-
meryd y gair hwn, byd, am y gronyn bach o

amser, sydd fel rhyw ymsang byr, wedi ei

argau o bob tu â thragwyddoldeb hirfaith.

Gelwir hyn weithiau, " y byd presennol
;"

Tit. ii. 12. Ar y chwareufwrdd hwn o

amser y mae y ffug frenin hwn yn chwareu
rhan tywysog ; ond pan ddel Crist yn niwedd

y byd i dynu i lawr y daflod hon, yna fe'i

diraddir ef, dygir ymaith ei goron, torir ei

gleddyf uwch ei ben, a hwtir ef ymaith gyda

dirmyg a gwarth : 'ie, o fod yn dywysog, caiíf

fod yn garcharor caeth yn utfern. Ar y
saint, ynte, ni chaitf ormesu mwyach ; na, ni

chaiff efe reoli yr annuwiol chwaith ; ond
efe gyda hwy, a hwythau gydag yntau, a

gânt orwedd dan y tywalltiad digyfrwng o

lid Duw. I'r dyben pennodol hwu, mae gau

Grist ei freiniad a'i swyddogaeth ; a hyny ni

rydd efe i fyny, nes " iddo ddileu pob peu-

defigaeth, a phob awdurdod a nerth. Canys

rhaid iddo deyrnasu hyd oni osodo ei holl

elynion dan ei draed ;" 1 Cor. xv. 24, 25.

Yna, ac nid hyd hyny, y rhydd efe i fyny ei

deyrnaa driniedyddol i'w Dad, wedi iddo

ddileu pob pendefigaeth :
" canys rhaid iddo

deyrnasu hyd oni osodo ei holl elynion dan

ei draed." Y mae Satan wedi ei fwrw eisoes

i'w golli—ei farn wedi ei dadgan arno, megys
ar Adda pan y pechodd gyntaf ; ond y mae
oediad ar y llawn ddienyddìad hyd ddiwedd y
byd. Fe yr y diafol hyn, ac y mae yn
bwngc yn ei gredo ; a hyn a barodd iddo,

dan grynu, ofyn i Grist, " A ddaethost ti

yma i'n poeni ni cyn yr amser?" Maí.

viii. 29.

Dcfn. 1. Yn laf. Dyma newydd drwg i'r

annuwioL Nis gall eich tywysog eistedd yn
hir ar ei orsedd. Y mae gan bechaduriaid

yn awr eu hawr lawren, pe daliai
; y maent

hwy yn llawenychu, tra y mae disgyblion i

Crist yn wylo ac yn galaru : y. maent yn
ymwychu yn eu sidanau, tra y mae y santr

yn ei fratiau. Nid yw tywysogion ddim yn
fwy eu gofal i foddio gwyr eu llysoedd &

gwobrau ac uwch leoedd, nag yw y diafol i

foddio ei ganlynwyr yntau. Y mae ganddo
yutau ei wobrwyon: "Hyn oll a roddaf i

ti : oni allwn i dy wneuthur di yn anrhyd-



TYWYLLWCH Y BYD HWN. 97

eddus ?" medd Balac wrth Balaam. O ! mae
yn rhyfedd, ac etto, nid rhyfedd, wrth ys-

tyried dirywiad natur dyn, i weled fel y mae
Satan yn dwyn pechaduriaid ar ei ol, gerfydd

y bach aur hwn. Os caiíí' efe ond cynnyg y
fath abwyd ag yw anrhydedd, elw, neu
fwyniant, dyna eu calonau yn neidio ato, fel

ci at grystyn : efe a wua iddynt bechu am
damaid o fara. O ! y mae calon ddrygionus

dyn yn caru gwobr anghyfiawnder, sydd yn
addawedig gan ddiafol, hyd onid yw yn colli

yr ofn am y cyflog arswydus y mae y Duw
niawr yn ei fygwth. Megys y gwelwch
weithiau nawf-gi mor awchus am asgwrn,

fel y neidia hyd yn oed i'r afon ar ei ol, os

teflwch ef yno ; ac erbyn ei ddyfod ato, yn
fawr ei ffwdan, y mae wedi suddo ; ac nid y

w

yn cael dim ond cegaid o ddwfr am ei boen.

Eel hyn yr ymgais pechaduriaid am eu hoff

bleserau—anrhydedd ac elw—gan nofio at-

ynt, ie, trwy fygythion gair Duw; ac yn
fynych, hwy a gollant yma yr hyn y mae eu
gwangc am dano. Fel hyn yr attaliodd Duw
Balaam (megys y dywed Balac wrtho), "oddi
wrth anrhydedd ;" Num. xxiv. 11. Ond pa
fodd bynag y llwyddant yma, y maent yn
sicr o golli eu hunain yn dragywydd heb
edifeirwch. Y rhai sydd yn ymroddi i fnu
cael y pethau hyn yw y dynion sydd yn
syrthio i fagl diafol, ac yn cael eu harwain
i chwantau ynfyd a niweidiol, y rhai a'u

bawdd hwynt " i ddinystr a cholledigaeth ;"

1 Tim. vi. 9. O, bechaduriaid truain! oni
fyddai yn ddoethineb i chwi, cyn cytuno â'r

diafol, ymofyn pa hawl a all efe roi i chwi
o'r gwageddau gwychion hyn? A sefydla

efe hwynt arnoch yn dda meddiannol ? A
all efe sicrhau y cytundeb, a'ch diogelu rhag
cwynion cyfraith—neu a all efe roi dwy oes

yn y pryniad, fel pan fyddoch feirw, na
adawer mo honoch yn dlodion mewn byd
arall ? Och ! drueiniaid gresynus ! chwi
gewch weled cyn hir pa fath som a roddodd
efe i chwi

;
gan yr hyn nid ydych yn debygol

o gael dim ond caveat ewijor—edryched y
prynwr at hyny. Ië, y tywysog bostfawr
hwn, er ei addaw gwych, rhaid iddo ei hun
ddyfod i lawr ; a rhaid yw i dywysog an-
hylon beri llys anhylon. O ! ynte, pa fath
udo fydd gan Satan a'i gaethddeiliaid
ynghyd! Ond, O! medd y pechadur, y
pleserau a'r parch a gynnygir gan bechod a
Satan, y maent yn bresennol ; a'r hyn y mae
Crist yn ei addaw, rhaid i ni aros am hwnw.
Yn wir, hyn yw y peth sydd yn dal y rhan
fwyaf

.
"Demas a'm gadawodd (medd Paul),

gan garu y byd presennol ;" 2 Tim. iv. 10.
Y mae yn bresennol, yn wir, bechaduriaid

;

o herwydd ni ellwch ddywedyd y bydd yn
eiddo i chwi y moment nesaf

; y mae eich
gwynfyd presennol yn myned : a'r eiddo y
saint i ddyfod, ac nid byth i fyned. A phwy,
am draflwngc o gawl a mwyniant anianol
yn bresennol, a werthai ei hawl i'r fath

deyrnas—oddi eithr dy fod o'r un meddwl
a'r hwn a dybiodd mai ei wynfyd oll oedd
yr hyn a lyngcasai i lawr ei wddf ?

'Rwy'n mwynhau yr hyn a lyngcais

;

Chwantau fil yn llawn a borthais.

Am hyn, gallai Cicero ddywedyd ei fod
yn argraff mwy cymmhwys i fedd eidion,

nag i fedd dyn. Adyn truenus wyt: oni
ferni mai gwell yw marchnata â Duw ar
goel nag â'r diafol am arian parod ? Y mae
Tertulian yn rhyfeddu wrth ffoledd ymgais
y Rhufeinwyr, y rhai a äent trwy bob math
o galedi mewn maes a brwydr, am ddim
ond i gael yn y diwedd y bri o fod yn uchel-

faer (Consul) ; llawenydd, medd efe, sydd yn
diflanu ym mhen blwyddyn. Ond, O ! pa
fath wallgofrwydd erchyll yw i bechaduriaid
wrthod dioddef ychydig galedfyd yma, ond
tynu arnynt eu hunain ddig tragwyddol Duw
ar ol hyn, er mwyn y wledd fer a'r cyfedd-
ach darfodedig a rydd eu chwantau i'w difyru
yma ; a hwn yn rynych heb fod yn llawen-

ydd a bery un awr.

Defn. 2. Yn 2il. Calonoged hyn dydi, O
Gristion ! yn dy ymladdfa â Satan

;
gall yr

ysgarmes fod yn llem, ond nis gall fod yn
hir. Er iddo ef dy demtio, ac er i'w offer-

ynau drygionus dy guro, nid yw ond am
ennyd fechan ; a thi a gei wared da o'u

cymmydogaeth ddrwg yn gwbl. Y mae y
cwmwl, wrth ddefnynu, yn treiglo dros dy
ben ; ac yna daw tywydd teg, a bythol
dywyniad haul gogoniant. Ai ni elli di

wylio gyda Christ awr neu ddwy—cadw y
maes ychydig ddyddiau ? Os rhoddi i fyny
a wnei, yr wyt yn andwyol byth : parhâ ond
hyd ddiwedd y frwydr, ac ni chaiff dy elyn
ail fyddino mwy. Pâr i ffydd edrych drwy
dwll agoriad yr addewid, a mynegu i ti pa
beth y mae yn ei weled yno yn drysoredig
i'r hwn sydd yn gorchfygu. Pâr iddi ym-
wrandaw a dywedyd i ti ai nis gall hi

glywed bloeddiadau y saint coronog hyny,
fel bloedd rhai yn rhanu yr ysbail, ac yn
derbyn gwobr eu holl wasanaeth a'u dioddef-

"iadau yma ar y ddaear. Ac a sefi di o'r tu
arall, yn ofni gwlychu dy droed â'r cystudd-
iau a'r profedigaethau hyny sydd fel corlyn

o ddwfr rhyngot a gogoniant ?

DOSB. II.

2. Y mae ymherodraeth y diafol o fewn
terfyn o ran lle, yn gystal ag amser : y
mae yn llywiawdwr y byd isod hwn—nid yr
un nefol. Esgynfa uchaf Satan yw yr
awyr

;
gelwir ef yn " dyWysog llywodraeth

yr awyr" yn Eph. ii. 2 : dyna gyffìniau eithaf

ei ymherodraeth ; nid oes iddo a wnelo â'r

byd uchod. Nid yw y nef yn ofni un diafol

;

ac am hyny, y mae ei phyrth hi yn wastad
yu agored. Erioed ni feiddiodd yr ellyll

hwn edrych i'r He sanctaidd hwnw ar ol

unwaith ei fwrw allan ; eithr y mae yn
gwib-grwydro yma isod fel gwylliad esgym-
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munedig o ydd Duw, gan wneud hyny o

niwed aallo i'r saint ar eu ffordd i'r nef.

Ond ai níd vw hyn yn achos o lawenydd

mawr. na fedd Satan ddhn gallu yno, lle y
mae dedwyàdwch y saint yn gorwedd ì Pa

beth sydd genyt ti, Gristion, y byddai raid

i ti roi bri arno, ond Bydd yno ì Y mae dy

Grist yno : ac os wyt yn ei gara ef
, y mae

dv galon yno hefyd; yr hon sydd yn byw
ym mynweeei hânwylyd. Y mae dy gyf-

eillioii'th geraînt yng Nghrist yno, neu i'w

disgwyl, a pha rai y mae i ti gael cyfarfod

Oawen yn nhf dy Dad, er y fagl ar Tabor,

neu gynllwynion Satan ar y ffordd yno. O,

gyfeilìion ! ceisiwch hawl i'r deyrnas hono
;

yna, chwi fyddwch nwch law ehediad y
barcut hwn. Hyn a wnaeth Iob yn wr

gwir ddedwydd: yr hwn, wedi i'r diafol ei

ysbeilio hyd at ei groen, ac agos o hwnw
hefyd, a alíai, yng ngwyneb angeu a diafliaid,

wirio fod Cnst yn brynwr iddo, ac y byddai

iddo, â'r Ilygaid hyny oedd yn awr yn

Hawn o ddagrau heilìtion, ei weled
;
a hyny

iddo ei hun, ac fel ei ran ei hun. Y mae yn

drwra vn wir ar y nëb a ysbeilir ar unwaith

o'r cwbl a fedd ; ond byth ni ellir dywedyd

hyn am y Cristion. Darfu i'r diafol ddwyn
pwrs Iob—fel y gallaf ddywedyd—yr hyn a

barodd iddo beth cyfyngder; ond yr oedd

ganddo Dduwyn ynef a'i gosododdifynydra-

chefn. Petharian traul sygenyt yn bresennol

yn dy bwrs, ym mywiogrwydd dy ffydd, y
dystiolaeth am dy fabolaeth, a'r cysur sydd

yn dylifo o hyn, ymhelaethiad mewn dyled-

swydd, a'r cyffelyb. Y rhai hyn, dichon

Satan eu hannhrefnu dros amser, îe, a'th

amdídifadn ohonvnt,ondnis gallefegyrhaedd

y rhol, i ddileu dy enw allan o lyfr y bywyd.

Ni ddichon efe cîdiddymu dy ffydd, dirymu

dy berthynas, na sychu i fyny dy gysur yn

y ffynnonell, er iddo fedru cròni dy ffrwd.

Ni ddichon efe luddias diweddiad dedwydd

dy holl ryfel â phechod, er iddo dy guro

mewn ysgarmes neillduol. Y mae y rhai

hyn i gyd yng nghadw yn y nef, ym mysg

corondîysan Duw ei hun
;
yr hwn y dywedir

ei fod yn ein cadw trwy ei allu, trwy ffydd

i iachawdwriaeth.
DOSB. III.

'

3. Y drydydd terfyn i dywysogaeth y
diafol sydd yn golygu ei ddeiliaid ; a hwy a

ddarlunir yma fel yn dywyllwch y byd hwn,

sef yn gyrryw ag Bydd mewn tywyllwch.

Arferir y gair hwn weitliiau i ddadgan cyf-

lwr adfydus creadur mewn rhyw gyfyngder

mawr, megys yn Esa. 1. 10; " Yn rhodio

mewn tywyllwch ac heb lewyrch;" weithiau,

i ddadgan natur pob pechod, megysyn Eph.

v. 1 1, lle y gelwir pechod yn waith y tywyll-

wch ; ac weithiau, y pechod neillduol o an-

wybodaeth, yr hwn yn fynych aosodir allan

tnw dywyllwch y nos a àellni y Uygad. Yn
ol fy marn i, geÛir meddwl yma am y rhai

hyn oll, ond yn benaf am yr olaf ; canys er

fod Satan yn peri cynnhwrf mawr yn yr

enaid a fydd yn nhywyllweh trallod, pa un
bynag ai trwy groésau allanol ai trwy ofidiau

tu mewnol ; etto, os na bydd y creadur ar yr

un pryd yn nhywyllwch pechod, er y gall efe

derfysgu fel geìyn, etto nis gellir dywedyd ei

fod yn rheoli fel tywysog. Pechod yn unig

sydd yn gosod Satan ar yr orsedd; felly,

cymmei*af y geiriau yn ol y ddau ddeongliad

olaf.

laf. Am dywyllwch pechod yn gyffredinol.

2il. Am dywyllwch anwybodaeth yn
neillduol; a'r ystyr fydd, Bod y diafol yn
rheoli ar y rhai oll ag sydd mewn cyflwr o

bechod ac anwybodaeth ; nid ar y rhai sydil

ynbechadurus nenanwybodus—felly, cawsíii

efe afael ar y saint yn gystal ag ereill—ond

ar y rhai sydd mewn ystâd o bechod. Gos-

odir hyn aìlan yn y gair cryno, llywiawdwi

tywyllwch, i amlygu yn fwy y llawnder c

bechod ac anwybodaeth sydd yn meddiânmj

caethweision Satan. Y sylwadau fyddanl

ddau.

(laf.) Y mae pob enaid sydd mewn ystâc

o bechod dan lywodraeth Satan.

(2il.) Y mae anwybodaeth, uwch lav

drygau ereill, yn caethiwo enaid i Satan ; a

am hyny, gosodir allan y pechodau oll wrtl

yr un sydd yn benaf yn dadgan hwn, se

tywyllwch.

Àthr. Y mae pob enaid yn ei bechod da

lywodraeth Satan. Dan y pwnc hwn y ma
dau beth i'w chwilio.

1. Y rheswm pa ham y nodirpechod wrt

yr enw tywyllwch.

2. Pa focìd yr ymddengys mai dan lywod

aeth Bátan y mae pob un yn y cyfryw ystâ<

Am y cyntaf :

—

laf. Gellir galw pecliod yn dywyllwch, a

mai tywyllwch yw y ffynnonell a'r ach

cyffrecìin o bechod mewn dyn. Yr ach

oddi allan jw Satan, ei fawr gynnhyrfydd

ysbryd melldigedig yw efe, a ddelir mev

cadwynau tywyllwch. Yr achos tu mewn
vw d-ülineb a thywyllwch yr enaid : galh

ddywedyd, pan fo un yn pechu, ei fod
;

gwueuthur ni yr pa beth, megys y dywc

odd Crist am ei leiddiaid. Pe gwyddai

creadur wir werth yr enaid (a werthir

awr ganddo er cerdd), natur ogoneddus gs

uaidd Dnw, a'i ffyrdd sanctaìdd, cariad

gymmharDuw yng Nghrist , natur wenwyi

pechod: a'r rliai hyn i gyd, nid trwy t

ydrjm disymmwth a saethir i'r ffenestr me'

pregeth, ac a ä ymaith fel mellten, ond tr

oleuni arosol; fe andwyai hyn farchnac

diafol ; ac ni byddai i drueiniaid gymmel

y llyffant du hwni'w mynwesau mor r\vy

Y mae pechod yn myned dan ymddieith:

ac felly yn cael croesaw.

2il. Y mae yn dywyllwch, am ei fod

dwyn tywyllwch i mewn i'r enaid ; a 1

yn naturiol, ac yn farnol.

(laf.) Yn naturioL Y mae naws afi
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mewn pechod sydd yn niweidiol i'r deall, yr
hwn sydd i'r enaid y peth yw y llygad a'r

archwaeth i'r corph
; y mae yn dirnad am

bethau ac yn gwahaniaethu y gwir oddi
wrth y gau, fel y llygad wyn oddi wrth ddu
—y mae yn profì geiriau fel y prawf y genau
fwydydd. Yn awr, megys y mae rhai peth-
au yn ddrwg i'r golwg ac ereill yn ddrwg
i'r archwaeth—yn ei lygru—fel nas gall

wybod gwahaniaeth rhwug melus a chwerw,
felly yma, y mae pechod yn ynfydu dyn,
ac yn dwyn ymaith ei iawn farn : ac y mae
efe, yr hwn a allai o'r blaen weied rhyw ar-
feriad ÿn anaddas a brwnt mewn ereill, ar ol
unwaith yfed ei hun o'r gwpan hudolaidd
hon, yn gwallgoíì arni heb allu gweled drwg
y peth, nac arfer ei reswm ei hun i'w erbyn.
Y mae fel un wedi dinystrio ei ddealltwr-
iaeth. Felly Saul, cyn iddo lygru ei gyd-
wybod, fe gyfrifai ddewines yn deilwng
o farwolaeth

; ond ar ol iddo drwmgaledu ei

gydwybod â phechodau ereill, y mae yn
myned i ymgynghori âg un ei hunan.

(2il.) Y mae pechod yn dwyn tywyllwch
yn farnol. Y mae bygythiad ar y cyfryw
ag yrhoddodd Duw gynnyg ar agoryd eu
clustiau, a'u haddysgu, ac a redasant o ysgol
Duw i ysgol Satan, trwy wrthryfela yn er-

^yn j goleuni, y cânt " drengu heb wybod-
aeth ;" Iob xxxvi. 10, 12. Pa ham y llosga

y ganwyll yn ofer, pryd y mae y creadur yn
fwy awyddus i chwareu na gweithio ?

3ydd. Y mae pechod yn rhedeg i dywyll-
wch. Yn ddirgel y mae y twyllwyr yn dwyn
i mewn eu heresiau dinystriol ; fel y rhai a
werthant eiddo drwg, yn anhawdd ganddynt
ddyfod i'r farchnad, lle y mae mesur a rheol
ar bob peth, ond yn ei roddi ar led yn ddir-
gel. Felly mewn drygioni moesol : pechad-
uriaid, fel bwystfilod, a änt allan y nos am
ysglyfaeth, yn dewis peidio bod i'w gweled,
ac yn ofni dyfod Ue y ceid hwynt allan.
Nid oes dim yn fwy arswydus i bechaduriaid
na goleuni y gwirionedd ; am fod "eu gweith-
redoedd yn ddrwg ;" Ioan iii. 19. Yr oedd
Felics wedi ei bigo gan eiriau Paul, fel nas
gallai efe aros hyd ddiwedd y bregeth ; felly,
aeth ymaith mewn brys, gan roddi heibio
wrandaw Paulhyd amser cyfaddas, ond
hwnw nis gallodd byth ei gael. Nid yw yr
haul yn fwy blinderus mewn gwledydd
gwresog, nag yw y gwirionedd i rai sydd yn
eistedd dan y pregethiad nerthol o hono ; ac
am hyny, fel mai anfynych y daw y rhai
hyny o'u tai yng ngwres y dydd, a phan
y byddo raid iddynt, y mae ganddynt eu gor-
chudd uwch eu penau i'w cadw rhag yr haul

;

felly pechaduriaid a ochelant bregethiad y
gair hyd y gallont ; ond os bydd raid iddynt
fyned, er boddio eu perthynasau, neu er
mwyn ryw fanteision anianol,hwya gadwant
rym y gwirionedd draw, os gallant, naill ai
trwy hepian ymaith y bregeth, neu ei lolio
yniaith gyda rhyw ffol ddychymygion a en-

fyn Satan yn gymdeithion iddynt ac i gadw
dadwrdd ar y cyfryw amser. Neu ynte,
hwy a ddewisant • bregethwr oerllyd i'w
wrandaw—un y by.dd i'w bregeth fantach
wenieithio iddynt yn hytrach na'u terfysgu,
a gogleisio eu serchiadau yn lle pigo eu cyd-
wybodau. Yna, gall eu llygaid clwyfus
edrych ar y goleu. Hwy a allant, gyda
bodd, drin neu dremio ar y cleddyf mewn
gwain wych, er mai dianc ymaith a wnaent
wrth ei weled yn noeth.

4ydd. Y mae pechod yn dywyllwch, o
herwydd ei anghysur, a hyny mewn golyg-
iad triphlyg :

—

(laf.) Y mae tywyllwch yn anghysurus,
fel y mae yn cau allan o bob gorchwyl.
Eeth a allai yr Aiphtiaid wneud dan y pla
o dywyllwch ond eistedd yn llonydd ? Ac y
mae hyn i ysbryd bywiog yn ddigon o flin-

der. Fel hyn y mae dyn mewn y^stâd o
bechod yn greadur diddefnydd ; nis gall ef

e

wneuthur i Ddu un gwasanaeth cymmer-
adwy

; y mae yn anafu pob peth a gymmero
mewn llaw, fel un yn rhedeg i fyny ac i lawr
mewn siop, a'i íFenestri yng nghauad—ni wna
efe ddim yn ei le. Gellir ysgrifenu ar fedd
pob pechadur a fyddo byw a marw yn y
cyílwr hwnw:—" Yma y gorwedd y dyn na
wnaeth erioed awr o waith i Dduw yn ei holl
fywyd."

(2il). Y mae tywyllwch yn anghysurus o
ran mwynhâd. Pa mor ragorol bynag fyddo
rhyw luniau godidog yn yr ystafell, os yn
dywyll, pwy sydd well erddynt ? Gall enaid,
mewn ystâd o bechod, fod yn meddu llawer,
ond heb fwynhau dim. Dyma ddrwg blin,
heb ond ychydig feddwl am dano. Un
meddwl am ei gyflwr o elyniaeth at Dduw a
ddefnynai chwerwder i bob cwpan—y mae
sawyr tân ufíern ar y cwbl a fedd efe. A
dyn mewn gwledd wych, ni fwyhäai yn ddiau
ond ychydig o honi, os aroglai efe dân yn
barod i losgi ei d ac yntau.

(3ydd). Y mae tywyllwch yn llenwi â
brawiau. Ofnau yn y nos ydynt fwyaf
arswydus

; ac y mae ystâd o bechod yn ystâd
o ofn. Dynion dan lawer o ddyled, nid oes
iddynt lonyddwch ond tra yn eu cwsg; ac nid

y pryd hyny chwaith : y mae ofnau a gofalon
y dydd yn soddi mor ddwfn nes yn peri i'w
gorphwysiad y nos fod dan aflonyddwch a
blinder. Nid oes heddwch i'r annuwiol ond
pan fyddo ei gydwybod yn cysgu ; ac nid y

w

hono yn cysgu ond yn doredig, gan ddeffro
yn fynych dan wasgfeuon o ddychryn. Yn
ei lwydd mwyaf efe a frawychir, yn debyg i

haid o adar mewn cae d, ar bob ergyd. Y
mae yn bwyta mewn ofn, yu yfed mewn ofn;
pan gystuddier ef, y mae yn ofni gwaeth ar
ol, ac ni yr efe i ba radd y lleda y cwmmwl
hwn ; a pha le y gall ei ddodi, ai yn uífern
neu beidio, ni wjr efe ; ac am hyn, y mae yn
crynu, fel dyn yn y tywyllwch, heb wybod
na bydd ei gam nesaf i'r pwll.
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5ed. Y mae pechod yn arwain ir tywyl 1-

wcheithaf,neudvwylhveh yn ei radd eitnaf;

pechod vn eithaf ei uehder, adlgofaint yn

eithaf eí boethder,gyda'n gúydd ; y ddau yn

hollol, y ddau yn dragwyddol Yma y mae

peth cmmysg-Pe.h,d a bhnder, poeD
f

a,

eamwythdra, pechod a meddyhau am^edifai-

hau : íno, v tan ddigofaint a lysgheblacau;

B 1 Tdd peJhod yn cyfatteb i'r boen. Nid oes

dim newid ar adar uffem ;
eu poen a wna

iddynt bechu, a'u pechodau a bortha en

poen; y ddan yn anniffoddadwy, y naiU

yn danwydd i'r ilall.
y

2 Edrychwn pa fodd yr yddengys fod y

rhai svdd mewn yatâd o bechod dan reoliad

Batan. Gelwir pechaduriaid yn blant diafol

(1 /oauüi. 10), aphwy areola y plentyn ond

v tad 1 Y maent yn gaethweision—pwy a

reola y caethwaa ond y nieistr ? Y maent yn

wir d annedd v diafol-a pha le y rheola y

•wrond vn ei dy ei hun? " Mi a ddychwelaf

i'm tf Mat xii. 44. Fel pe dywedasai

V diafol, Mi a rodiais ym mysg samt Duw

vn ol ac ym mlaen, ac nid oes neb yn ry

nghroeaawu; nis gallaf gael lle i orphwys:

wel, mi a wn pa le y gallaf fod yn hyf
;
nn a

äf ynte i'm t fy hun, ac yno, yr wyf ynsicr

y caf reoli fel V mynwyf. " Ac wedi y delo,

v mae yn ei gael yn wâg, wedi ei ysgubo a i

drwsio;" hyny yw, yn gwbl barod at ei

groesawiad ef . Gweinyddion a wnânt y ty

yn drefnus a thaclus erbyn y delo eu meistr

adref
,
yn enwedig pan y byddo yn dwyn

gwestwyr gydag ef ; megys y diafol yma, yn

cymmeryd saith ereill gydag ef.'

Craffwch arypechadur—nid oes dimynddo

nac o'i eiddo heb fod gan y diafol reohad

arno: y mae yn rheoli yr holl ddyn,ymedd-

yliau, gan eu dallu hwynt. Gan Satan y

ffurnr holl amgyffrediadau y pechadur ;
trwy

syllwydrau y diafol y mae efe yn edrych ar

bechod : y mae yn darllen y gair gyda de-

ongliad y diafol: nid ydyw efe yn gweled

dim yn ei liw naturiol, eithr y mae dan hûd

crwastadoL Dywedir hyd yn oed am ddoeth-

ineb dyn drwg, ei fod yn gythreuhg {Iago m.

25), neu yn debyg i ddiafol, am mai gan y

diafol ei dysgir, a'i bod o'r un fath a'r eiddo

ef • y maent yn synwyrol yn unig ì wneuthur

dr" Efe sydd yn rheoli eu hewyllysiau

hwynt, er nad iberi gorfod arnynt ;
etto, ì w

tynu yn effeithiol. " Ei waith ef, * medd

Crist,
u a fynwch chwi ei wneuthur. Yr

ydych yn ymroddgar yn eich ffordd ; y diafol

sydd wedi cael eich calonau, ac ìddo ef yr

ufnddhewch. Am hyny, pan ddelo Crist ì

ail ennill ei orsedd, y mae yn cael yr enaid

mewn terfysg, fel yr Ephesiaid wrth bregeth

Paul, yn Ìlefain—" I lawr âg ef, ì fyny â

Diana !" " Ni fynwn ni y dyn hwn i deyrn-

asu arnom. Pa beth yw yr Hollalluog fel y

gwasîinaethem ni ef ?" Efe sydd yn rneoli

eu holl aelodau hwynt. Gelwir y rhai hyn

yn arfau anghy/iawnder—oW at wasanaeth y

diafol, fel holl arfau teyrnas i amddiffyn y

llywydd yn erbyn pwy bynag a gais oresgyn.

Y pen i ddyfeisio, y llaw i weithredu, y

traed yn gytìym i ddwyn y corph i fyny ac ì

lawr ar ei wasanaeth ef . Efe sydd yn rheoh

y cwbl a fedd y dYn. Os daw Duw, mewn

rhyw aelod tlawd, i erfyn arno fenthycio

ceiniog, neu gyfranu tamaid i adfywio ei

goluddion newynog, y mae llaw elusenol yr

adyn cybyddlyd wedi gwywo fel nas gall ei

hestyn ni allan: ond pan alwo Satan—dyna

ei bwrs yn agored yn ebrwydd, ai galon

hefyd. Nabal, yr hwn nis gallai hebgor

ychydig friwsion i Dafydd a'i ddilynwyr,

gallai y carl hwnw wneuthur gwledd, tel

awledd brenin, i foddio ei chwant ei hun o

îythineb a meddwdod. Efe sydd yn rheoh

eu hamser—pan alwo Duw at ddyledswydd,

i weddio, neu i wrandaw, nid oes amser ì w
hebgor drwy yr wythnos oll i hyny. Ond os

clywy pechadur am gyfarfod llawen—cwlwm

o gymdeithion da yn y tafarndy—teflir y
cwbl heibio i aros ei arglwydd ai feistr.

Gadewir yr alwedigaeth chwech neu saith

o'r gloch ; ie, gwraig a phlant yn llefam (yn

newynu, ysgatfydd), tra y mae yr adyn yn

tywallt aìlan hyd yn oed eu gwaed—trwy

ddifa eu bywioliaeth—wrth draed ei chwant.

Y mae y pechadur " mewn rhwymechgaeth

anwiredd" (Act. viii. 23) : a chan ei fod yn

rhwym, y mae yn rhaid iddo ufuddhau

Dywedir ei fod yn myned ar ol ei chwant,

" fel yr ynfyd i'r cyffion ;" Diar. vii. 22. Cyn

rhwydded y gall y troseddwr, sy'n rhwym

ei benelinoedd, gael ei freichiau a'i goesau

yn rhyddion, a diangc oddi ar ei wyliwr, ag

y gall efe ddiangc oddi wrth ei chwantou.

Y maent yn weision, a'u haelodau yn ofler-

ynau, i bechod ;
acmegys y cyfyd gweithiwr

ei fwyell, ac ni wrthwyneba hi—felly y mae

Satan yn eu trin hwynt, oddi eithr ì Dduw

rwystro. ,

Defn. Gwelwch yma gyflwr alaethus pot

un yn y cyflwr o bechod. Y maent dar

reoliad Satan a llywodraeth uffern. Pt

dafod all adrodd, a pha galon a all ddirnaí

trueni y cyflwr hwn 1 Diwrnod trwm oed(

hwnw a ragfynegodd Crist-" Pan wehd <

ffieidd-dra anghyfanneddol yn sefyll yn y 11

sanctaidd:" " Yna," medd Crist, <

y
rhai

;

fyddant yn Iudea, ffoant i'r mynyddoedd ;

íat. xxiv. 15, 16. Ond beth oedd hwni

wrth hyn 1 Nid oedd y rhai hyny ond dyr

ion, er mor ffiaidd-diafliaid yw y rhai hyi

Ni Bafasant hwy ond yn y deml ddefnyddio

gan halogi ac anurddo hono ; ond y mae.

rhai hyn yn lledu eu banerau yn eneidia

dynion, yn diwyuo yr orsedd hono sydd y

fwv gogoneddus na'r nef ddefnyddiol ei hu;

a wnaed i Dduw ei hun eistedd ynddi. N:

oeddynt hwy, yn yr eithaf, yn arfer «

creulonderau ond ar gyrph dynion, gan lac

! ac arteithio y rhai hyny—yma, eneidis

! gwerthfawr dynion sydd yn cael eu dinystr:
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Pan felldigai Dafydd elynionDuw hyd adref

,

ei erfyniad ydyw, ar i Satan fod ar eu de-

heulaw. Y mae yn syndod na chrynai

pechaàuriaid fwy wrth hyn
; y rhai, pe

gwelent ond eu moch, neuanifail wedi ei lygad-

dynu a'i feddiannu gan y diafol, yn rhedeg
wysg y pen i'r môr, hwy a grochlefent fel

rhai wedi eu hanner andwyo : ac onid yw un
enaid yn fwy ei werth na'r rhai hyn oll ? Pa
fath helynt flin ydyw fod Satanynmeddiannu
dy galon a'th ysbryd di, gan dy hyrddio, yng
nghynddaredd dy chwantau, i golledigaeth ?

O, ddyn truan ! pa fath gyfnewidiad trwm
a wnaethost ? Tydi, yr hwn nid eisteddit

dan lywodraeth dirion a heddychol Duw,
dy iawn Arglwydd, wyt yn cael tâl am dy
wrthryfel i'w erbyn yng nghreulonedd y
gorthrymwr hwn, yr hwn sydd yn ysgrifenu
ei ddeddfau oll yng ngwaed ei ddeiliaid. A
pha ham yr eisteddwch yn hwy, O bechad-

uriaid ! dan gysgod y fìeren hon, oddi wrth
ba un nis gellwch ddisgwyl dim ond tân

tragwyddol i ddyfod o'r diwedd a'ch ysu
chwi ? Wele, y mae Crist ar y maes, wedi
ei anfon gan Dduw, i ennill ei hawl yn ol,

a'ch rhyddhâd chwithau. Y mae ei faner

frenhinolef wedi ei gosodifynyynyr efengyl,

a chyhoeddiad yn dadgan—Os daw unrhyw
bechadur truan, wedi blino ar lywodraeth y
diafol, ac yn drwmlwythog gan gadwynau
gresynus ei gaethiwed ysbrydol, nes ydyw yr
heiyrn hyn—ei bech/)dau—ynmyned i mewn
hyd at yr enaid, i'w gystuddio â'r teimlad o

honynt : os daw y fath, meddaf, at Grist, fe

gaiff nodded rhag cyfiawnder Duw, llid

diafol, a llywodraeth pechod—mewn gair,

efe a gaiíF " orphwysfa," a hono yn " ogon-
eddus ;" Esa. xi. 10 ; Mat. xi. 28.

Y mae yn arferol, pan y byddo pobl yn
cael eu maglu gan orthrymder rhyw ormeswr
gwaedlyd, iddynt fod yn hiraethus ddigon
am gyfnewidiad, a gwrandaw ar ryw gynnyg
a ddyry iddynt obaith am ryddid, er ei gael

trwy law estron ; a hwnw, efallai, droi allan

cyn waethed a'r llall : etto, er mor flin ydyw
y caethiwed, y mae pobl yn chwennych
newidiad, fel cleifion am newid gwelyau, er

na chânt ond ychydig esmwythâd drwy hyny.
Pa ham, ynte, y byddai gwaredigaeth heb ei

chroesau genych chwi bechaduriaid ? Dygir
gwaredigaeth, nid gan estron, yr hwn y mae
i chwi achos ofni ei fwriad atoch—ond gan
eich câr agos o waed, yr hwn nis gall feddwl
drwg i chwi, heb iddo yn gyntaf gasau ei

gnawd ei hun?—a phwy erioed a wnaeth
hyny ? Yn sicr, nid Efe; yr hwn, er iddo
gyfranogi o'n cnawd, fel y byddai ganddo
hawl i fod yn Waredwr i ni (Heb. ii. 14, 15);
etto, ni fynai berthynas â ni " ym mhechad-
urusrwydd ein* natur" (Heb. iv. 15): a
Îmechod sydd yn ein gwneuthur ni yn greu-
awn; ie, wrth ein cnawd ein hunain. Beth
ellwch chwi ei ddisgwyl oddi wrtho ef, sydd
ei hun yn bur, ond trugaredd bur ? " Tos-

turi y drygionus sydd greulawn ;" Diar. xii.

10. Coeliwch hyn, ha wr ! bod Crist yn ei

chyfrif yn anrhydedd i fod yn Frenin ar bobl
ewyllysgar—nid ar gaethweision. Y mae efe

yn dyfod i'ch gwneuthur yn rhyddion—nid

i'ch caethiwo ; i'ch gwneuthur yn frenhin-

oedd—nid yn gaethddeiliaid. Ni rydd neb
air drwg i Grist ond y rhai na fuont erioed

yn ddeiliaid iddo. Ymofynwch â'r rhai a
brofasant wasanaeth Satan a'r eiddo Crist

hefyd—ganddynt hwy y cewch yr hysbysiad
cywiraf am danynt. Chwi welwch, pan ddel

enaid drosodd o wersyll Satan at Grist, ac y
caffo ond unwaith y prawf o'r melusder sydd
yn ei wasanaeth ef , nad oes dim cael arno yn
ol at ei hen galedwaith. Fel y dywedant am
y rhai a ddeuant o'r gogledd, sydd yn oer a
11wm, y maent mor hoff o'r deheu cynhes, fel

mai anfynych yr ânt yn ol. Beth sydd yn
fwy dychrynllyd i enaid grasol na chael ei

draddodi i ddwylaw Satan, neu syrthio dan
reoliad ei chwantau? Efe a ddewisai yn
hytrach neidio i ffwrn o dân na chael ei reoli

ganddynt. Dyma yr erfyniad mawr a wna
plentyn Duw—bod iddo yn hytrach ei fiian-

gellu yn ei dý, na'i droi allan o hono i fod yn
ysglyfaeth i Satan. O, bechaduriaid ! pe
gwybyddech (yr hyn nis gallwch, nes i chwi
ddyfod at Grist, a'i gofleidio fel eich Ar-
glwydd a'ch Iachawdwr) pa beth ydyw
rhagorfreintiau gweision Crist, a pha drin-

iaethdynerymae y saint yn ei chael ar ei law
ef—chwi a ddywedech mai y rhai hyny yw
yr unig bobl ddedwydd yn y byd, sydd yn
sefyll yn wastadol ger ei fron ef. Y mae ei

ddeddfau ef yn ysgrifenedig, nid â gwaed ei

ddeiliaid, fel yr eiddo Satan, ond â'i waed ei

hun. Gweithredoedd o ras yw ei orchymynion
ef : y mae yn ffafr cael bod ar waith yn ei

achos. / chwi y rhoddwyd bod i chwi gredu,

iie, a dioddef hefyd : Phil. i. 29. Y mae y
saint yn ei chyfrif yn fath o anrhydedd
gwneuthur rhyw beth a orchymyno efe, nes

y maent yn barnu fod Duw yn eu gwobrwyo
am un darn o orchwyl, os bydd iddo eu nerthu
at un arall. " Hyn oedd genyf," medd Da-
fydd, " am gadw o honof dy orchymynion
di;" Salm cxix. 56. Beth ydoedd ei wobr
mawr ?—Gwelwch adn. 55. " Cofiais dy
enw, Arglwydd, y nos, a chedwais dy gyf-

raith." Efe a gafodd fwy o nerth a gallu i

gadw y gyfraith rhag llaw, trwy ei ufudd-dod
o'r blaen ; ac onid oedd yn cael ei dalu yn
dda, dybygech chwi, am ei boen? Y mae
ffrwyth, ie, mewn sancteiddrwydd, gan y
Cristion mewn llaw ; a hwn y mae yn ei

fwyta, tra y mae yma ar ei waith, i roddi

atteg i'w gylla, hyd oni ddel y llawn wobr

;

yr hwn ydyw " bywyd tragwyddol ;" Rhuf.
vi. 22.

Mae Iesu Grist yn Dywysog sydd yn caru

gweled ei bobl yn ffynnu ac yn myned yn
gyfoethog dan ei lywodraeth ef. Hwn ydyw
efe y mae ar bechaduriaid gymmaint o'i ofn,
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fel pan y mae yn agoreu carchar, ac yn erchi

arnynt ddyfodallan, y dewfeent yn ùjtrach

hoeìio eu clustiau wrth OTBÌn y diafol, na

mwynhau yrhyddid gwynfydedighwn Nid

rhyfedd ydyw ddarfod i rai o'r Baint, dan

ddirdyniad, u beidio derbyp ymwared, fel y

gallent hwy gael ad«yfodiad gwell;" Heb.

xi. 33. Ond pa fath ddychymmyg ydyw

hwn, fod i eneidian truain, rhwym yng

Dghadwynau eu chwantau, a chan fwriad

atowrthwynebol Duw er eu damnedigaeth,

oni chredanl yn yr Arglwydd Ieeu, fod yn

gwrthod pmwared, fcra y maent ar eu ffordd

i'w dienydd 1 Dichon hyn beri i nef a daear

synu. Ÿn ddiau, «» farw yn eu pechodau, ms

gallant obeithio am well adgyfodiad nag a

fydd en marwolaeth. Yr wyf yn ofni yn

hytrach nad ydynt hwy yn cadarn gredn y
cânt hwy adgyfodiad ; ac yna, nid rhyfedd

fod eu bri mor fychan ar gynnyg Crist, gan

eu bod yn tybied eu hnnain yn ddiogel ar

ol unwaith eu daearu yn nhwll y bedd. Ond
gwybydded pcehadunaid na ddichon y bedd

eu cadw pan ddêl dydd eisteddfod barn, acy

galwo y Barnwr am y carcharorion o flaen y
frawdle. Y bedd ni fwriadwyd mo hono

erioed i fod yn noddfa i bechaduriaid rhag

llaw cyfiawnder, eithr yn garchar tn, i'w

cadw erbyn dydd eu prawf, fel y galler eu

cael i'r amlwg. Yna y cloddir hwy o'u dae-

ardai, ac y llusgir hwy o'u tyllau, i atteb am
eu dirmyg o Grist a'i ras. O ! y braw fydd

arnoch ei weled ef yn dyfod i'ch barnu, yr

hwn yn awr a wrthodwch fel eicli Brenin

!

ac wrth glywed yr efengyl hono yn cael ei

thystio i'ch erbyn, er damnedigaeth, tra y
bydd hi ar yr un pryd yn rhyddhau ereill er

eu hiachawdwriaeth ! Beth a feddyliwch ei

wneuthur,bechaduriaid,yn y dydd hwnw ì A
lefi ac a ysgrechi di am drugaredd ar law

Crist? Och! wedi dadgan y ddedfryd, fe

orclmddir dy wyneb yn ddioed. Carcharor-

ion wedi eu collfarnu, ni oddefir iddynt

lefaru. Anfuddiol fydd dagrau pan na bydd

lle i edifeirwch yng nghalon Crist nac yn

dy galon dithau. Neu, a wyt ti yn meddwl
cwynowrth dyhen arglwydd, yng ngwaaan-

aeth yr hwn yr andwyaist dy enaid ; a llefain

arno ef, fel hono ar Ahab—" Cynnortliw va,

O frenin !" Och, dy lygaid a'i gwelant.dan

yr un condemniad a thi dy hun ! Onid gwell

fyddai i ti yn awr ymwrthod â rheciad y
.ìiafol, tra y mae modd i ti gael dy dderbyn

tan lywodraeth Crist~a dy fod yn awr yn

cael tywallt dy ddagrau a'th lefau am dru-

garedd a gras, pan y maent i'w cael, nag yn
• eu cadw hyd fyd arall, i fod yn ofer ì

Cwest. Ond fe allai ydywedL Pa fodd y
gallaf ti, a aned yn gaethwae i bechod, îe, a

'fuin l>vw gynnifero àyneddoedd dan ei reol-

iad meUóUgedig, ddiancc oddJ dan eî reoliad

melldigawl, ddyfod oddi dan ei awdurdod
a'i ryrn, a ehaeì fy nhrosglwyddo i deyrnas

Crist'

At. Nid yw anhawsder y gwaith hwri

ddim yn bod, o ran anhawsder gyda Christ,

i'th dderbyn di fel ei ddeiliad ;
gan nad yw

efe yn gwrthod neb a fydd mewn gwirionedd

calon yn dymuno dyfod dan ei gysgod ef.

Nid yw ddim yn cydsefyll â'i fwriad ef i

wrthod neb o'r fath. A yw meddygon yn
arfer dwrdio eu cleifion ymaith—cyfreith-

wyr, y rhai a fyddo yn gofyn eu cynghor—
cad-flaenoriaid, y rhai a syrthiant atyntoddi

wrth y gelyn ì Pan oedd Dafydd ar y
maes, dywedir, " Ymgynnullodd ato ef bob
gwr heìbulus, a phob gwr mewn dyled, ac

yn gystuddiedig o feddwl, ac efe a fu yn
dywysog arnynt hwy ;" 1 Sam. xxii. 2. Ac
felly y bydd Crist i bob un a fyddo wedi

blino ar wasanaeth Satan, ac oddi ar anfodd-

hâd tu mewnol atxì, yn dyfod ato ef. Ond y
prif orchwyl fydd dy dynu di ymaith oddi

wrth dy ymrwymiadau i bechod a Satan.

Hyd oni wneler hyn, ni addef Crist mo
honot fel deiliad ; ond efe a edrych arnat fel

ysb'iwr. Y mae gyda phechaduriaid, fel

gyda gweision— dichon fod ymrafaelion

ríiyngddynt hwy a'u meistriaid, a geiriau

uchel o bob tu, fel y meddyliech y gwnaent

eu beichiau i fyny, ac yr aent ymaith mewn
brys; ond y mae yr ymrafael drosodd yn
fuan ; ac erbyn bore dranoeth, y mae y cwbl

mewn anghof, a'r gweision mor ddyfal wrth

eu gwaith ag erioed. O ! mor fynych y mae
pechaduriaid yn cymmeryd eu cenad gyda'u

chwantau, ac yn rhoddi rhybudd i'w hen

feistriaid ; hwy a edifarhânt, a pha beth ni

wnantî Etto, mewn ychydig ddyddiau, y
maent wedi edifarhau o'u hedifeirwch, a

hacru eu diwygiadau ;
yr hyn sydd yn dangos

eu bod yn jfeddwon ar ryw nwydau, pan

feddyliasant neu y dywedasant hyn ; ac nid

rhyfedd eu bod yn dadwneud y cyfan pan

y delont i'w gwir dymmer. Yn awr, am
fod gan Satan lawer o ddichellion, trwy ba

I

rai y mae yn dal ei afael ar bechaduriaid,

mi a ddangosaf rai o honynt: ac os gelli

I di eu gwrthsefyll, nid gwaith caled fydd

| dy ddwyn di oddi dan ei lywiad a'i reol-

aeth ef

.

1. Fe wna Satan ei eithaf na chaiff pech-

aduriaid ddim meddyliau difrifol am y cyf-

lwr truenus y maent'ynddo tra y niaent dan

ei reolaeth ef, na chlywed dim gan ereill

allai beri y siglad lleiaf ar eu meddyliau oddi

wrth ei wasanaeth ef. Ystyriaeth, efe a

yi*, yw y cam cyntaf at edifeirwch : yr hwn
nid yw yn ystyried ei ffyrdd,pabeth ydynt,ac

i ba le y maent yn ei dywys, nid yw efe yn
debygol i'w newid hwynt ar frys. Nid oedd

Israel yn syflyd nes i Moses ddyfod ac ym-

ddiddan peth â hwynt am eu trwm gaeth-

iwed, a meddyliau grasol Duw tuag atynt:

yna, y maent yn dechreu chwennych myned
ymaith. Pharaoh yn fuan a feddyliodd pa

beth a allai ganlyn hyn ; ac yn gyfrwys, j

mae yn rhoddi cais ar eu rhwystro, trwj
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ddyblu eu tasg :
" Segur, segur ydych ; am

hyny yr ydych chwi yn dywedyd, Gad i ni

fyned ac aberthu i'r Arglwydd. Am hyny,
ewch yn awr, gweithiwch ; ac ni roddir
gwellt i chwi : etto, chwi a roddwch yr un
cyfrif o'r priddfeini ;" Ecsod. v. 17, 18. Fel
pe dywedasai,A oesgenych gymmaint o amser
i'w hebgor, i feddwl am grWydro i'r anialwch,
cadw eich cyfarfodydd terfysgus, Moses a
chwithau, a llunio eich cydfrad ì Mi a doraf

y cwlwm : rhowch arnynt fwy o waith

;

gwasgarwch hwynt ar íed yr holl wlad i

gasglu gwellt, fel na chydgyfarfyddont i

ddenu calonau eu gilydd o'm gwasanaeth i.

Fel hyn y mae Satan yn dra eiddigeddus o'r

pechadur, yn ofni y bydd i bob Cristion a
ymddiddano âg ef, a phob ordinhâd a
wrandawo, ei ddenu ymaith. O'i fodd ef,

ni chai efe ddyfod i un o honynt, na chyn-
nwys un meddwl am y nef nac uffern o un
pen wythnos i'rjlaìl: ac i attal hyn hyd y
byddo modd, y mae yn cadw ei ddwvlaw yn
llawn o waith. Y mae'r pechadur yninalu,
ac yntau yn llenwi yr hopran, fel na byddo
i'r felin sefyll. Y mae efe gyda'r pechadur
ar ei ddihuniad cyntaf, ac yn llenwi ei gaion
druenus â rhyw feddyliau drwg; a'r rhai
hyn, fel traflwngc boreuol, at ei gadw rhag

y llwgr o ryw sawyr da, a allai gael ei anadlu
arno gan ereill yn ystod y dydd. Ar hyd y
dydd y mae yn ei wylio ef, fel y gwyliai
meistr ei was—y mae yn ofni iddo ddiangc
ymaith. A'r nos, y mae fel ceidwad carchar
gofalus, yn ei gloi i fyny drachefn yn ei

letty, a mwy o fyilt a hualau arno, heb adael
iddo gysgu ar ei wely nes y " dychymmygo
ryw anwiredd ;" Salm xxxvi. 4. Och ! adyn
truan ! a fu erioed y fath wylio ar un caeth-
was ? Cyhyd ag y gall Satan dy gadw di
fel hyn, yr wyt yn ei afael yn sicr ddigon.
Fe ddaeth yr afradlawn ato ei hun, cyndyfod
at ei dad : Luc xv. Fe ystyriodd ynddo ei

hun pa fath gyflwr newynllyd yr oedd
ynddo : bwyd gwael oedd ei gibau ; ac etto,

nid oedd ganddo ddigon o'r rhai hyny
chwaith

; ac mor hawdd y gallai gael gwell
porthiant, pe byddai ganddo ond gras i

fyned adref ac ymostwng i'w dad. Yn awr,
ac nid hyd yn awr, y mae yn cychwyn.
Ymrodda fel hyn, bechadur truan, i eistedd
i lawr ac ystyried beth yw dy gyflwr, a pha
beth y gallai fod, pe byddai i ti ond newid
caethiwed Satan am lywodraeth dirion Iesu
Grist. Gofyn yn gyntaf i'th enaid, a all y
diafol, ar ol i ti dreulio dy fywyd truenus
yma yn ei galedwaith ef, dy ddyrchafu i

ystâd ddedwydd yn y byd arall, neu gym-
maint a'th ddiogelu rhag cyflwr o boen a
gwae? Os na all efe, ai nid oes un Iesu
Grist sydd yn alluog ac ewyllysgar i wneud
hyny ? Ac os felly, ai nid yw yn greulondeb
gwaedlyd i'th enaid gwerthfawr, fod i ti aros
yn fwy dan gysgod y fath fieren, pan y mae
Ue i ti wneud cyfnewidiad mor ddedwydd ?

Ychydig o'r meddyliau hyn, yn cartrefu

yn dy enaid, a allant—trwy Dduw yn cyn-

northwyo—ysgwyd sylfeini carchar y diafol,

a pheri i ti frysio mor gyflym oddi wrtho, a
dyn allan o d ar dân o ddeutu ei glustiau.

2. Mae gan Satan ei offerynau i wrthsefyll

y cenhadau a'r cjmnygion y rhai y mae Duw
yn anfon drwyddynt i ddwyn y pechadur
oddi tan ei reolaeth ei hun. Ar ddyfodiad
Moses i waredu Israel o gaethiwed yr Aipht,
dyna Iannes a Iambres yn neidio i fyny i'w

wrthsefyll. Pan bregethodd Paul i'r rhag-

law, yr oedd gan y diafol ei gapelwr llys i'w

wrthwynebu ef ; Elymas, un " cyflawn o bob
twyll a phob ysgelerder;" Act. xiii. 10.

Ehywun neu gilydd, y mae yn sicr, a gaiff

efe, pan fyddo Duw yn ymddiddan â phech-
adur ac yn ei gymmhell i ddyfod at Grist, a
fydd â'i gais ar attal y gwaith. Naill ai

cyfeillion cnawdol (efe a enfyn y rhai hyn i

ddadleu ei achos), neu hengymdeithionmewn
drygioni

; y rhai hyn a ymgynnhyrfant,
weithiau trwy geisio ei wawdio allan o'i

ffordd newydd, neu, oni lwydda hyny, trwy
droi eu hen gariad i ddigder chwerw yn ei

erbyn am syrthio oddi wrthynt, a'i adael ar

hyny. Neu, os er hyn ni chymmer efe ei

attal yn ei ffordd, yna y mae ganddo ei breg-

ethwyr llyfnion, yn debyg i genhadau lob
—yr olaf y gwaethaf—y rhai, trwy eu hath-
rawiaeth wenieithol, neu yn hytrach lofrudd-

iol, i enaid a änt ynghyd âg iachau ei friw yn
ysgafn. Yn awr, fel y dymunit ti gael dianc
allan o gaethiwed Satan, ymgaleda yn erbyn
erfyniadau cyfeillion a cheraint anianol.

Ymrodda, pe byddai dy blant yn hongian
wrth dy liniau i'th gadw oddi wrth Grist, ar
fod i ti eu hysgwyd hwynt ymaith. Pe
byddai i dy dad a dy fam orwedd wrth dy
draed, dos dros eu cefnau hwy at Grist, yn
hytrach na bod heb fyned ato ef. Nis gall-

wn byth golli eu cariad hwynt ar y fath am-
modau manteisiol a'r rhai hyn. Ac am dy
frodyr mewn anwiredd, mi obeithiaf nad wy

t

ti ddim yn meddwl aros cael eu bodd hwynt

;

onid e, gofyn fodd y diafol hefyd. Nid yw
y nef ond o werth bychan, onid oes genyt
galon i ddiystyru ychydig waradwydd, a di-

oddef ambell wawdair gan Ismaeliaid an-

rasol am dy obaith o honi. Gad di iddynt

boeri yn dy wyneb ; fe'i sych Crist ymaith

:

gad iddynt hwy chwerthin, ond i ti gael en-

nill. Oni ddilynant hwy dy esampl di cyn
eu marw, yr eiddynt hwy fydd y cywilydd

;

Duw ei hun a'i poera yn eu hwyneb o flaen

dynion ac angylion ; ac yna efe a'u lluchia

hwynt i uffern. Yn olaf, diangc ond rhag
magl ylgwenieithwyr hyny a ddefnyddiant

eu tafodau yn unig i lyfu cydwybodau pech-

aduriaid yn iach â'u hathrawiaeth foddhaol

a llonyddol, ac yr wyt ar y ffordd i gael o hyd
i Grist. Na o.fyn gynghor ganddynt ; hwy
a allant ymgais am roddi i ti esmwythâd

;

ond rhaid yw rhwygo yn agored yr holl
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bwythau â'r rhai y gwniant hwy dy archoll-

ion ; os anigen, yr wyt yn marw o'r achos.

3. Y mae ymgais Satan i attal y pechadur

âg oediadau. Nid oes arno ofn ryw reddyliau

ar nawf a threigl am edifarhau ;
gall roddi

cenad i bechaduriaid bod am yr hyn a wnânt,

08 caiff efe ddeisyf amser, a thrwy ei gelf-

yddyd gadw y fath feddyliau rhag croni ac

addfedu i ymroad presennol. Nid oes ond

ychydig yn uffern na feddyliasant ara edifar-

hau ; oud Satan a drinodd y mater felly, fel

na fedrent un amser o ddifrif ddewis y pryd

i wneud hyny. Os wyt yn meddwl dyfod

byth o'i grafangau, ffo alian o'i ddrysau, a

rhed am dy fywyd, pa le bynag y caffo y
rhybudd hwn di : nac aros, er i ti fod yn
nghanol y llawenydd y mae chwantau yn

dy groesawu âg ef. Fel y darfu i'r papyryn

a ddaeth at Brentius (oddi wrth seneddwr, ei

gyfaill anwyl) ei gael ar swper gyda'i wraig

a'i blant, a'pheri iddo ffoi yn ebrwydd, yn

ebrwyddach, yn ebrwyddaf, yr hyn a wnaeth

efe, gan adael ei gyfeillion anwyl a'i arlwy-

aeth felus; felly gwna dithau, onid e, ti elli

edifarhau am dy oediad pau fyddo yn rhy

ddiweddar. Gweledigaeth a rybuddiodd y
doethion i fyned adref y ffordd arall, heb

gymmaint a gweled Herod, er iddo ef or

rydd le i rywbeth, megys Pharaoh gyda

Moses: ar ol llawer o helynt, y mae yn

f< ddlawn iddynt fyned :
" A Pharaoh a ddy-

wedodd, mi a'ch gollyngaf chwi, fel yr

aberthoch i'r Arglwydd eich Duw yn yr an-

ialwch ;" Ecsod. viii. 28. Ond dyna ei ochel-

iad yn canlyn :
" nac èwch ymhell." Fel

hyn y gwna Satan oddef i'r pechadur

weddio, gwrandaw y gair, a gwneud proffes

gyhoeddus, ond iddo beidio myned ymhell

iawn, eithr bod at ei alwad ef yr hwyr
drachefn. Os caiff Duw wasanaeth y boreu,

y mae yntau am wasanaeth yr hwyr : ac fel

hyn, efe a oddef i'r dydd gael ei ranu. A
yw cydwybod yn gwasgu am ddiwygiad a

newiüiad ar yrfa y pechadur ì Yn hytrach

na rlioddi pall, efe a ganiatâ hyny hefyd

:

etto, fel yr oedd Pharaoh, wrth roi goddefiad

i Israel fyned, yn meddwl am i'w rhai bach

aros yn ol fel gwystl dros y rhai oedd yn

myned {Ecsod. x. 10); felly, myn Satan fod i
'

ryw un pechod gael ei arbed ; ac nid oes

fater, er na byddo ond un bychan. Yn
awr, os byth y mynit gael allan o gyffiniau y
diafol, na wna gyttundeb mewn un rhan âg

ef. Myn Crist fod yn Frenin unig, nid yn
1 gyfranogwr. Nid oes i ewin i ti aros yn ol,

1 na dim a allo beri neges i ti droi yn ol.

chymvn i'r gwrthwyneb. O ! na ddos yn ol !
Ymrodda, gan hyny, ì yra ulawiad bythol â

feddwyn, at dy gymdeithion gwych ; odin- I phob pechod,o ranbwriad diffuant a setydlog

ebwr, at dy buteiuiaid ; adyn cybyddlyd, at dy galon; onid e, nid wyt yn gwneud dim.

dy usuriaeth a'th elw anghyfreithlawn :
[

Y mae Paul yn cydgyssylltu ei arfaeth, neu

tro ffordd arall, ac na foddia Satan am ' fwriad, â'i ffydd yn 2 Tim. in. 10, ac nid

y

foment. Y gorchymyn a ddywed, edifarhâ \
naill heb y lla.ll. Ar gyhoeddiad y gytraith

yn awr; nid oes amser i ddyfod yn perthyn yn Sinai, darfu i Dduw roddi Israei megys

i air y gorchymyn. " Heddyw, tra y gelwir ! dan lw o ufudd-dod : yna, mynegodd ìddynt

hi heddyw," medd Duw : yfory, medd diafol.

I ba un y rhoddi di ufudd-docl—i Dduw, ai

iddo ef ì Ti a ddywedi dy fod yn ei fwriadu

o'r diwedd : a pha ham nad yn awr, a seti di â

Duw am ddiwrnod neu ddau—tori âg ef am
geiniog? Nid yw y nef yn geiniogwerth

mor ddrud nas gelli di ddyfod i fyny â'i

ammodau ef. A pha yfory wyt ti yn ei

feddwl ; nid oes i ti ond un diwrnod yn dy

with ba ddeddf y llywodraethai efe hwynt

hwythau a roddasant eu cydsyniad. Dyma
v dyweddíad v mae Duw yn ei ddwynargof

ìddynt [Ier. ii'. 2), ynddo yr oeddyntwedi eu

cydbriodi fel brenin a deiliaid. Yn awr,

craffwch ; cyn y gwnai Duw hyn, efe a'u

niynai hwynt allan o'r Aipht. Nis gallent

ufuddhau i'w ddeddfau ef ac i ddefodau

eilunaddolgar Pharaoh hefyd ; ac am hyny,

fywyd, i.i ddim ar a wyddost ti : pa le ynte efe a'u raynai hwynt allan, cyn eu parchus

y medri gael yfory i ediuarhan ? ( >nd pe ceit
|

ddyweddtoj fod yn bobl bnodol u

ti gynnifer o dilyddiau i ddyfod ag oes

Metímselah, etto, gwybydd fod pechod yn

dreftadol ; ac y mae y cyfryw ddoluriaú yn

cynnyddn arnom gyda'n blyneddoedd. Y"

mae gyda heu bechaduriaid, fel gyda rhaî

sydd wedi aros yn hirdanrywlywodraeth

Rhaid i ti fod yn weddw cyn y prioda (^rist

di : ni orwedd efe wrth ochr priod un arall.

O na byddai wedi dyfod i hyn ! yna buan y
gwneid y briodas i fyny rhwng Crist a

thithau. Gâd f mi ofyn i ti, enaid tlawd,

ddarfu i ti ystyried yn ddifrifol pwy ydy^

gwell ganddynt yn hytrach fod'fel y maenl , ( Irist, a phabeth yw ei lywodraeth dinon ef /

er gwaeled yw ariiynt, na raeddwl ara new
idiad : neu fel rliai ar daith sydd wedi myned
ar hyd y dydd allau o'r ffordd, hwý a gym-
merant ryw ffordd—newydd, troa glawdd B

ffos—yn hytrach na meddwl am fyned mor
bell yn ol i'w chychwyn yn iawn.

4. Sattn a ymgaia am ranu yr ymrafael, a

Ac a elli gael yn dy galon, allan o gasineb

tu mewnol at bechod a Satan, a hoffder afc

Orist, ymwrthod â hwynt, a dewis Crist fel

dy Arglwydd ì A ddywed dy enaid fel Re-

becca, " Mi a äf*, pe gallwn, ond dywedyd pa

fodd i gaelato: ond, Och! yr wyf fi ymayn
garcharor truenua : nia gallaf ysgwyd ^f

v

gwneud y mater"fellv i fyny rhy'ngddo ef â ! heiyrn ymaith, a rhoddi fy hun yn rhydd ]

Christ. Pan na chymmer cjdwybod ei dis- ddyfod at Grist." Wel, enaid truan, a ell

tewi, yna Satan, er mwyn llonyddwch, a
I
di riddfau o galou dan dy gaethiwed Yna
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er ày gysur, gwybydd fod dy yrawared wrth

y drws. Yr un a wrandawodd gri Israel yn

yr Aipht, a wrendy dy gri dithau hefyd : ie,

efe a ddaw ac a'th achub di o ddwylaw dy

chwantau. Ni wna efe, fel rhai, ddyrysu

dy serchiadau trwy ddechreu carwriaeth, ac

yna rhoi y cais i fyny, a'th adaei am byth. Os

ennillodd Crist dy galon, efe a fydd yn gywir

i ti, ac ar y draul oll i'th ddwyn di allan o

dy garchardy hefyd ; ie, efe a gymmer y boen

o dy ddwyn ato ei hun, ac a ddwg gydag ef

y gwisgoedd priodas hyny, yn y rhai y bydd

iddo dy ddwyn o'th garchar i d dyDad
mewn llawenydd. Yno y cei di fyw—nid fel

deiliad dan ei gyfraith ef, ond fel priod yn

mynwes ei gariad. A pha beth a ellir ei

chwanegu mwy at dy ddedwyddwch ? Er-

byn hyn, dy dywysog fydd dy briod ; a hwnw
yn dywysog sydd â'r holl dywysogion ereill

yn gaeth-ddeiliaid iddo—ie, tywysog y byd

hwn ei hunan ! Ac etto, y mae mor rasol,

nad yw ei fawrhydi yn lluddias dim ar ei

gyfeillach dirion â thi, greadur tlawd, 'ond yn

chwanegu at yr ymostyngiad ; ac am hyny,

y mae Duw yn dewis cymmysgu enwau o

fawredd a pherthynas ynghyd, y naili i fel-

ysu y llall: "Dy briod yw yr hwn a'th

wnaeth : dy Waredydd, Sanct Israel :
Duw

yr holl ddaear y gelwir ef ;" Esa. liv. 5. Ac

y mae yn arwain i mewn yr addewidion

hyny â theitlau arswydlawn i'r creadur, i

ddangos ymostyngiad mwyaf ei gariad. Pa
fodd y gall Duw ymostwng yn is na dyfod i

breswylio gyda'r enaid truan, gostyngedig ?

Yinae yn fwy na phe dywedasai y caiífy fath

un breswylio gydag ef : i gardotyn gael byw
yn y llys, nid yw yn gymmaint ag i'r brenin

fyw gydag ef yn ei gaban. Etto, y mae yr

addewid hon yn cael ei harwain i mewn â'r

teitlau mwyaf :
" Fel hyn y dywed y Gor-

uchel a'r dyrchafedig, yr hwn a breswylia

dragwyddoldeb, ac y mae ei enw yn sanct-

aidd, Y goruchelder a'r cyssegr a breswyliaf

,

a chyda'r cystuddiedig a'r isel o ysbryd;"

Esa. lvii. 15. A pha ham y fath deitlau,

ond i ddwyn ymaith yr ofnau y mae ei saint

yn dueddol i'w magu oddi wrthynt ? A wna
yr uchel a'r dyrchafedig, medd yr enaid

isel, edrych arnaf fi, bryfyn gwael? A
ddaw y Duw sanctaidd yn agos at y fath

greadur aflan? medd y galon ddrylliedig.

Esaiah ei hun a lefodd, " Darfu am danaf,"

wrth yr olwg ar Dduw â'r briodoledd hon
yn gyhoeddedig o'i flaen: Esa. vi. 5. Yn
awr, y mae Duw yn gosod y rhai hyn o'r

blaen, fel y gwybyddo y creadur nad yw ei

fawredd a'i sancteiddrwydd, sydd yn ym-
ddangos mor arswydus i ni, ddim ynrhwystr
ar fíbrdd ei gariad ef. Ië, mor raslawn o

dywysog ydyw dy briod, feí y mae yn dewis
yn hytrach fod i'w saint ei alw ef wrth enwau
o gariad nag o fawredd :

" Ti a'm gelwi Issi,

ac ni'm gelwi mwyach Baali " {Hos. ii. 1.6),

sef fy Mhriod, nid fy Arglwydd.

DOSB. IV.

Athr. 2. Y mae yr ail bwngc yn canlyn.

Y mae anwybodaeth, uwch law pechodau
ereill, yn caethiwo enaid i Satan : gall dyn
gwybodus 'fod yn gaethwas iddo ; ond nis

gall un anwybodus fod yn ddim arall. Ni
wna gwybodaeth y galon yn dda ; eithr am-
mhosibl iddi fod yn dda heb wybodaeth. Y
mae rhai pechodau nas gall dyn anwybodus
eu gwneuthur : y mae mwy nas gall efe lai

na'u gwneuthur. Gwybodaeth yw yr agor-

iad {Luc xi. 52), Crist yw y drws {Ioan xv),

a Christ sydd yn agoryd y nef : gwybodaeth
sydd yn agoryd Crist. Mewn tri o bethau
yr ymddengys y pwngc yn fwy cyflawn.

laf. Y mae anwybodaeth yn agor drws i

bechod ddyfod i mewn.
2il. Fel y mae anwybodaeth yn gollwng

pechod i mewn, felly y mae yn ei gloi yn yr

enaid, a'r enaid ynddo yntau.

3ydd. Gyda'i gloi i mewn, y mae yn cau

allan bob moddion o ymwared.
laf. Y mae anwybodaeth yn agor y drws

i Satan ddyfod i mewn gydai luoedd o

chwantau. Lle y mae y gwyliedydd yn
ddall, buan y cymmerir y ddinas. Y mae
dyn anwybodus yn pechu ; ac fel Lot feddw,
ni yr efe pan ddel, na phan ä y temtiwr

:

y mae yn debyg i ddyn a fyddai yn rhodio

trwy ei gwsg, heb wybod i ba le yr ä, na
pha beth a wna. " Ö Dad, maddeu iddynt/'

medd Crist, " nis gwyddant pa beth y maent
yn ei wneuthur." Wedi i'r apostol geryddu
ymroddiad anianol rhai dynion a wnaent yr
ystyriaeth am farwolaeth, sydd yn brawychu
ereill rhag pechu, i fod yn annogaeth i bechu,
" Bwytawn ac yfwn, canys yfory marw yr

ydym "
(1 Cor. xv. 32), y mae yn dangos yr

achos o'r ymresymiad chwithig hwn :
" Nid

oes gan rai wybodaeth am Dduw ;" adn. 34.

Y mae yr anwybodus yn ddyn o ran dull, ac

yn anifail o ran calon. Nid oes gwybodaeth
o Dduw yn y wlad, medd y prophwyd ; a
gwelwch y fath fyddin sydd yn canlyn y
cadben dall hwn—tyngu, dywedyd celwydd,

lladrata, a pha ddrwg nad yw ? Hos. ii. ] , 2.

Ni a ddarllenwn am rai " yn llwythog o

bechodau;" 2 Tim. iii. 6. Dyma goed yn
llawn o ffrwythau chwerwon ; a pha wrtaith

a gawn ni wrth y gwraidd yn eu gwneud
mor ífrwythlawn ond anwybodaeth

;
gwrag-

eddos, a'r rhai nad ydynt un amser yn dyfod

i wybodaeth o'r gwirionedd : adn. 7.

2il. Fel y mae anwybodaeth yn gollwng

pechod i mewn, felly y mae yr enaid yn ei

gloi i mewn, a'r enaid ynddo yntau. Y mae
y cyfryw un yn gorwedd yn naeardy tywyllaf

Satan, lle nad oes dim goleuni argyhoeddiad

yn ei gyrhaedd. Y mae tywyllni yn tueddu
i gysgu : meddwl tywyll a chydwybod
gysglyd a änt ynghyd. Pan gododd ystorm,

y morwyr oedd yn effro a syrthiasant i

weddio bob un ar ei dduw : ond y cysgadur,

nid oedd arno gyffro {Ionah i). Y mae an-
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wybodaeth yn rhoddi enaid i gysgu dan
gìawrddorau annheimladrwydd. Y mae
Duw wedi planu ofn naturiol yn yr anifail

at yr hyn sydd yn ei fygwth â niwed. Ewch
chwi i wthio anifail i bwll, ac fe dn yn ol

—fe ddengys natur ei hymwrthodiad. Gan
fod dyn o natur ardderchocach, ac yn agored

i beryglon mwy, gosododd Duw gadwraeth
ddybìyg arno ef; sef arswyd naturiol o

berygl, a chywilydd naturiol hefyd sy'n gor-

chuddio y wyneb, pan wneler unrhyw weith-

red anweddaidd. Yn awr, y mae y dyn an-

wybodus wedi llithro o afael y ddau geidwad
yma

; y mae yn pechu, ac heb wrido, am na
yr efe ei gamwedd: nid oes ganddo y

' swyddog oddi mewn a'i gyrai ef i gywilydd
;

ac nid oes ofn arno am na yr efe ei berygl

;

am hyny, efe a chwery â'i bechod, fel y
plentyn â'r tonau a'i llyngcant ef i fyny yn
fuan iawn. Cydwybod yw alarm Duw i

alw y pechadur i godi : nid yw yn swnio bob
amser yng nghlust yr hwn sy ganddo wy-
bodaeth, gan ei fod yn gyffredin trwy osod-

iad Duw yn rhoddi dyrnod ar ryw awr ben-

nodol, pan fyddo Duw yn llefaru mewn
ordinhad, neu yn taraw mewn rhagluniaeth.

Ond mewn enaid anwybodus, dystaw ydyw
hwn. Ni ddichon yr awrlais gerdded pan
dyner ymaith y pwysau : nid yw cydwybod
yn dyst ond i'r hyn a yr.

3ydd. Y mae anwybodaeth yn cau allan

foddion o adferiad. Y mae cyfeillion a
gweinidogion, ie, Crist ei hun, yn sefyll oddi

allan ; ac ni allant gynnorthwyo y creadur,

gan nad yw y bygythion na'r addewidion o

ddim defnydd. Nid yw y dyn yn ofni'r

naill, nac yn chwennych y llall, gan nad ed-

wyn efe un o honynt. Y ffordd i'r nef ni

ellir ei chael yn y tywyllwch ; ac am hyny, y
peth cyntaf a wna Duw yw taflu goleu i

niewn, a rhoddi i'r creadur wybod pa le y
mae, a plia ffordd y mae iddo ddyfod allan

o'i garchardy; heb yr hyn, ofer yw pob
cynnygiad am ddiangc. Mae rhyw lewyrch
gwan o oleu ym mhawb—yr wyf yn meddwl
fod. Nid ydyw fod tywyllwch yn hollol gyf-

lawn yn dduwinyddiaeth nag yn athronydd-

iaeth dda. Ac fe ddichon y goleu nos yma
ddadguddio llawer o bechodau, a pheri

pigiadau o fewn y gydwybod o'u herwydd
;

ie, cyffroi y creadur i gamu o'r neilldu, vn

hytrach na boddi yn y fatli ddyfroedd
llydain. Y mae rhai pechodau mor galed a

chostus, fel y gall yr enaid ìnwyaf mathredig

fod ar dro, ac o wael ddybenion, yn flin o'u

gwasanaeth. Ond i ba beth y cyrhaedd hyn
oll, oni bydd y creadur yn gydnabyddufl â

Christ, y wir ffordd at Dduw ; a ffydd ac

edifeirwch, yr unig ffordd at Grist ! Y cyf-

ryw un, wedi ei holl ffwdan, yn lle diangç o

afael Satan, a red i'w safn yn gyfan ffordd

arall. Y mae rhai ffyrdd, a ymddangosant
yn uniawn ar y cyntaf i'r ymdeithydd, etto,

a ddirwynant ar ogylch mor ddiarwybod, feì

wedi i ddyn fyned yni mhell, a thybio ei hun
yn agos i'w gaitref, y mae wedi ei ddwyn yn
ol i'r man y cychwynodd o hono. Hyn a

ddygwydd i bob un anwybodus o Grist, a'r

ffordd o fywyd drwyddo ef. Ar ol llawer

blwyddyn o deithio, fel y tybiant hwy, tua'r

nef, trwy eu bwriadau da, eu gwelliant a'u

defosiynau dall, pan fyddont yn dysgwyl eu

bod o fewn golwg i'r nef, hwy a'u cânt eu

hunain lle yr oeddynt ar y cyntaf, yn gym-
maint caethweision i Satan ag erioed.

Defn. I. Y mae hyn yn llefaru wrthych
chwi, rieni. Gwelwch pa angenrhaid sydd

arnoch am hyfforddi eich plant, a'u meithrin

yn addysg ac athrawiaeth yr Arglwydd.
Hyd oni churir ymaith y cadwyni hyn oddi

ar eumeddyliau, nid oes modd i'w cael allan

o garchar y diafol : ni fedd efe y fath gaeth-

was llonycìd a'r enaid anwybodus. Y mae'r

cyfryw yn myned o flaen Satan, fel y ddafad

wirion o flaen cigydd, heb wybod pwy yw
efe, na pha le y mae yn ei dwyn. Ac a

ellwch chwi edrych ar y diafol yn gyru eich

plant i'r gigfa, heb ymdrechu i'w hachub
hwynt o'i ddwylaw ef ì Ehieni gwaedlyd
ydych chwi, y rhai a ellwch galedu eich ym-
ysgaroedd fel hyn yn erbyn eich cnawd eich

hunain. Yn awr, i'ch annog yn fwy at

eich dyledswydd, cymmerwch yr ystyriaeth-

au hyn :

—

laf. Mae eich perthynas yn eich rhwymo
i ofalu am eu heneidiau gwerthfawr. Yr
enaid yw y plentyn, yn hytrach na'r corph :

ac am hyny, yn yr Ysgrythyrau, fe'i rhoddir

am yr holl ddyn. Abraham a Lot a aethant

allan, a'r holl "eneidiau a ennillasant yn
Haran;" Gen. xii. 5. Felly yn Uen. xlvi. 26,
" Yr holl eneidiau y rhai a ddaethant gyda
Iacob i'r Aipht :" hyny yw, yr holl berson-

au. Nid yw y corph ond y wain ; a phe
gadawrai un ei gleddyf yn eich llaw, i'w

gadw yn ddiogel iddo, a fyddai i chwi daflu

ymaith y llafn, a chadw dim ond y wain ?

Ac etto, y mae rhieni yn gyffredin yn barnu
am eu gofal a'u cariad at eu plant trwy
ddarpar i'r dyn oddi allan, trwy eu magu,
a'u dysgu pa fodd i fyw fel pobl, megys y
dywedant, ar ol eu marw a'u claddu hwynt,
a pha fodd i gydymweddu â'u sefyllfa a'u

gradd yn y byd. Y mae y pethau hyn yn
wir yn ganmoladwy : ond ai nid yw y gor-

chwyl mwyaf ei bwys yn cael ei anghofio,

C)'hyd ag na byddo ymgais yn cael ei arfer am
iddynt fyw fel Cristionogion, a gwybod pa
fodd i ymddwyn tuag at Dduw a dyn fel y
cyfryw ì Ac a oes modd iddynt wneuthur
hyn heb wybodaeth o'r rheol sanctaidd y*

mae iddynt rodio wrthi ? Sicr wyf na
wyddai Dafydd am ddim moddion effcithiol

heb hyn ; ac ain hyny, y mae yn gosod y
gofyniad, " Pa fodd y glanhâ llangc ei

lwylir/" ac yn ei atteb yn y geiriau nesaf,
" Wrth ymgadw yn ol dy air di ;" Salm
cxix. 9. A pha fodd y cyminharant eu llwybr
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r gair ynghyd, os ni addysgir hwynt ? Ni
aned mo'n plant â'r Beibl yn en penau, na'u

calonau. A phwy a ddylai fod yr hyffordd-

wyr ond y rhieni ì Ië, pwy a'i gwna gyda'r

fath serch naturiol—fel y clywais i ambell

waith fam yn dywedyd ar achosion ereill,

Pwy a all gymmeryd y fath boen a'r fath

ofal gyda fy mhlentyn'i, a mi fy hun, sydd

yn fam iddo ? Rhieni gwaedlyd ynte ydynt

hwy, na hysbysant i'w plant am Dduw na'i

air. Beth yw yr hyn a wnânt ond eu gosod

dan angenrheidrwydd o fod yn golledig, oni

chynhyrfa Duw ryw rai i ddangos tosturi

mwy atynt nag a ddangosant hwy. A ydy

w

yn rhyfedd clywed am long yn suddo, neu

yn chwilfriwio ar graig, os gollyngwyd hi i'r

môr heb fap na chwmpas ? Nid mwy rhyf-

edd fod iddynt hwy ymsuddo mewn pechod

a distryw, sydd yn cael eu gwthio allan i'r

byd—-y môr o demtasiynau—heb wybodaeth
am Dduw, a'u dyledswydd ato. Yn ofn

Duw, meddyliwch am hyn, rieni—y mae gan
eich p]ant eneidiau ; a thros y rhai hyn fe'ch

gosododd Duw chwi i wylio. Bydd yri gyf-

rif gwael yn y dydd olaf, oni ellwch ddy-

wedyd ond hyn, "Arglwydd, dyma fy

mhlant i; mi a'u megais yn foneddigion

cyflawn ; mi a'u gadewais hwynt mewn cyf-

oeth a golud." Bydd rhwd yr arian a

adawsoch iddynt yn dyst am eich ffolineb

a'ch pechod, fod i chwi wneud cymmaint er

yr hyn a ryda, a dim er cyfoethogi eu medd-
yliau â'r wybodaeth o Dduw

;
yr hyn a

fuasai yn parhau yn dragywydd. Da fuasai

pe gadawsech iddynt lai o arian, a mwy o

wybodaeth.
2il. Ystyriwch mai arfer y saint erioed

oedd hyfforddio a dysgu eu plant yn ffordd

Duw. Ni a gawn Dafydd yn defnynu
addysg i'w fab Solomon :

" Adnebydd Dduw
dy dad, a gwasanaetha ef â chalon berffaith,

ac â meddwl ewyllysgar ;" 1 Cron. xxviii. 9.

Er ei fod yn frenin, ni roddodd efe hyn ar

ei gapelwyr, ond fe'i gwasgodd yn ddwys-
lym arno â'i enaid ei hun. Nid oedd Bath-
seba, ei frenhines, chwaith yn anghofus o'i

dyledswydd hithau
; y mae ei chynghor

caruaidd mewn coffadwriaeth : Diar. xxxi.

Ac fel y gallai hi wneud hyn gyda mwy o

ddifrifwch a dwysder, ni a'i cawn yn
cynnhyrfu ei hymysgaroedd mamol i roddi
i'w mab weled ei bod yn cyrchu ei geiriau o

ddyfnder, sef o'i chalon :
" Pa beth, fy mab ?

pa beth, mab fy nghroth ? 'ie, pa beth, mab
fy addunedau ?" adn. 2. Yn wir, y cynghor
a ddel o'r galon sydd yn fwyaf tebyg i fyned
i'r galon. Ni yr rhieni pa fath argraff a
âd y cyfryw ymadroddion toddedig o'u

cariad, yn gymmysg â'u haddysgiadau, ar eu
plant. Y mae Duw yn erchi tynu allan ein

heneidiau i'r newynog
; y mae hyny yn fwy

na thynu allan ein pwrs
;
yr hyn a ellir ei

wneud, a'r galon yn galed a delffaidd. Fel
hyn y dylem dynu allan ein heneidiau gyda'n

haddysgiadau. Pa raid i mi adrodd am fam
a nain Timotheus, a fu yn ei ddysgu yn yr
Ysgrythyr o'i febyd? Ac yn ddiau, yr wyf
yn meddwl fod hwnw yn rhoi lle i ammheu
ei dduwioldeb ei hun, nad yw yn ofalus i

addysgu ei blentyn am Dduw, a'r ffordd

sydd yn arwain ato. Mi a adwaenwn rai,

er eu bod yn halogedig eu hunain, a fu yn
ofalus iawn am i'w plant gael addysg dda

;

ond erioed ni wybum i am un duwiol a fu yn
anofalus pa un a adwaenai ei blentyn Dduw
ai peidio.

3ydd. Y mae yn weithred o anghyfiawn-
der mawr bod heb addysgu ein plant. Ni
a ddarllenwn am rai " sydd yn attal y gwir-
ionedd mewn anghyfiawnder ;" Rhuf. i. 18.

Ym mysg ereill, y rhieni hyny a wnânt hyn
sydd yn cloi i fyny y wybodaeth am y
gwirioneddau cadwedigol hyn oddi wrth eu
plant, wedi i Dduw ei gyfranu iddynt eu
hunain. Y mae anghyfiawnder dyblyg
ynddo :

—

N

(laf.) Y maent yn anghyfiawn at eu plant,

y rhai a allant hòni cystal hawl i'w gofal er

eu hyfforddio, ac i'w llafur a'u dyfalwch yn
darpar eiddo tymmorol iddynt. Os yn ang-
hyfiawn y gwnai hwnw â'i blentyn, a fyddai
heb ymgais i ddarparu at ei gynnaliaeth
allanol ef, neu ar ol casglu eiddo, a'i clöai i

fyny, ac a nacäai angenrheidiau i'w blentyn;
yna, yn llawer mwy, y dyn sydd yn byw
mewn anwybodaeth o Dduw, ac felly yn ei

analluogi ei hun i ddarparu dros enaid ei

blentyn ; ond yn fwyaf oll, y dyn sydd wedi
casglu ystor o wybodaeth, etto yn ei guddio
rhag ei blentyn.

(2il.) Y maent yn anghyfiawn at Dduw:

—

(].) Am eu bod yn cadw'r dalent yn eu
llaw eu hunain, a roddwyd iddynt i'w rhoi
allan i'w plant. Pan ddadguddiodd Duw
ei hun i Abraham, yr oedd ganddo olygiad
ar blant Abraham : ac am hyny y cawn ef

yn addaw hyn iddo ei hun ar law Abraham,
ar yr hyn y mae yn mynegi iddo ei feddwl
am ei fwriad o ddinystrio Sodom :

" A gelaf

fi, rhag Abraham (medd Duw), yr hyn a
wnaf ? Mi a'i hadwaen ef, y gorchymyn
efe i'w blant, ac i'w dylwyth ar ei ol, gadw
o honynt ffordd yr Arglwydd ;" Gen. xviii.

17, 19. Ar y cyntaf, dechreuad yr eglwys
ydoedd mewn teulu ; a hi a gadwyd trwy
dduwiol ofal rhieni yn hyfforddio eu plant

a'u tylwyth yng ngwirioneddau Duw; fel

hyn y trosglwyddwyd gwybodaeth am Dduw
o genhedlaeth i genhedlaeth. Ac er nad yw
yr eglwys yn awr wedi ei chau o fewn y
fath derfynau cýfyng, etto y mae pob teulu

neillduol yn blanigfa fechan i'r eglwys. Oni
edrychir yn fanwl at y blanigfa (nursery),

buan yr adfeilia'r berllan. O, Gristionogion,

a allech chwi ymfoddloni, fod i'ch plant

—

wedi i chwi orwedd yn y pridd—droi allan

yn blanhigion dirywiolfgwinwydden ddieithr,
a phrifio yn genhedlaeth nad adwaenant
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Dduw ? Nid oes eisieu planu didduwiaeth

:

chwi a wnewch ddigon at i'ch plant redeg

iddo, os byddwch heb ymgais am blanu

crefydd yn eu meddyliau. Y mae esgeulus-

dra y garddwr i hau a thaclu ei ardd yn
rhoddi digon o fantais i'r chwyn dyfu. Mae
hyn yn wahaniaeth rhwng crefydd a didduw-

iaeth ; ni thyf crefydd heb ei phlaim ;
eithr

heb ei dyfrhau, hi a fydd farw ar ol ei

phlanu. Ond didduwiaeth, anglirefydd, a

halogrwydd, ydynt chwyn a dyfant heb

blaniad ; etto, ni fyddant feirw heb eu codi

i fyny; a digon bychan yw pob gofal a

moddion at eu diwreiddio. Ac am hyny yr

ydych chwi, rieni, sydd heb addysgu eich

plant, yn yinddwyn o hyny yn anghyfiawn-

ach tuag at Dduw, gan eich bod yn esgeul-

uso yr amser goreu yn eu holl fywyd hwynt
at blanu ynddynt wybodaeth o Dduw, a

diwreiddio y chwyn gwrthwyneb o ddi-

dduwiaeth ac anghrefydd. Chwyn ieuaingc

a dyfant yn rhwyddaf : anwybodaeth hyblyg

mewn bachgen a brifia yn anwybodaeth
wrthnysig, 'ie, haerllug, mewn oedran. Oni
addysgwch chwi hwynt yn ieuaingc, hwy a

ddirmygant eu gweinidogion pan yn hen.

Yr ydych yn gwneuthur yn anghyfiawn â

Duw, os'heb faethu eich plant yn y wybod-
aeth o hono, am fod eich plant chwi (rhieni

Cristionogol) yn blant i Dduw. Y maent

yn sefyll mewn perthynas gyfammodol âg ef

,

yr hon ni fedd plant ereill : ac a gaiff plant

Duw eu magu â magwraeth y diafol ? An-
wybodaeth yw yr hyn y mae efe yn dallu

meddyliau y rhai digred âg ef . A gaiff plant

Duw ddim gwell meithriniaeth ? Yr oedd

Duw yn cyfrif fod plant Iuddew yn cael eu

geni iddo ef :
" Dy feibion a'th ferched, y

rhai a blantesit i mi ;" Ezec. xvi. 20. Yr
oedd Duw, trwy ei gyfammod â'r bobl hyny,

wedi eu dyweddio âg ef ei hun ; ac am hyny,

megys y mae gwraigyn dwyn plant i'w gwr,

ei blant ef ydynt: felly y mae Duw yn
galw plant yr Iuddewon yn eiddo iddo ef, ac

yn achwyn am y peth fel drygioni erchyll

ynddynt, am nad oeddynt yn eu meithrin

fel ei eiddo ef, ond yn eu hoffrymu i Moloch:
" Hwy a laddasant fy mhlant," medd Duw

:

adn. 21. Ac ai nid ydyw plant Cristion yn
blant iddo ef yn gystal a pnlant yr Iuddew-
on? A ddarfu i Dduw alw yn ol, neu newid

ei gyfammod cyntaf, gan dori ymaith ei

addewid oddi wrth y píant ? [Gwel Act. ii.

39]. Ac a feiddi di ladd, nid dy blant di yn
unig, ond yr eiddo Duw hef'yd? Ac onid

anwybodaeth ydyw y gyllell waedlyd a wna
hyn ?

" Fy mhobl a ddifethir o eisieu gwy-
bodaálh;" JIos. iv. 6. Ai »nid ydych yn
crynu rhag ofn eu hoffrymu, nid i Moloch,

ond i Satan, ar ol i chwi eu rlioddi i Dduw
pan ddygasoch hwynt i'r ordinhâd sanctaidd

o fedydd, ac a ddymunasoch yno, ger bron

Duw a dyn, ar iddynt fod yn weision cyf-

aminodol i Dduw i Ac a ddarfu i ti eu

rhoddi dan rwymiad iddo ef, a bod heb fyth

eu dysgu i wybod pwy ydyw eu llywydd a'u

meisitr, na pha beth yw eu dyledswydd fel

gweision iddo ? O'th enau dy hun y barna
Duw di.

4ydd. Ystyriwch chwi,sydd yn rhieni, eich

bod, trwy beidio addysgu eich plant, yn dwyn
arnoch eich hunain yr holl bechodau a wnânt
hyd ddydd eu marwolaeth. Gallwn bechu
trwy ddirprwy, a gwneuthur gweithred un
arall yn eiddom ein hunain. " Ti a'i lledd-

aist â chleddyf meibionAmmon," medd Duw,
trwy Nathan, wrth Dafydd, yn achos Urias

:

2 Sam. xii. 9. Felly y gelìi dithau wanu
Crist, a'i ladd drosodd athrosodd, â chleddyf

gwaedlyd dy blant dr} rgionus, os na fyddi yn
fwy dy ofal i'w dwyn i fyny yn ofn Duw.
Gellid dywedyd rhyw beth dros y pagan
hwnw, yr hwn, pan aminharchodd ysgol-fab

ef, a drôdd at y meistr, ac a'i tarawodd ef.

Yn wir, y mae yn bosibl ei fod ef yn fwyaf

yn y bai. Pan doro plentyn y Sabbath, y
mae yn bechod arno ; ond ar y tad yn fwy,

os efe ni ddysgodd iddo beth ydyw gorchy-

myn Duw. Ac os bydd y rhieni yn gyf-

ranogion ym mhechod y plentyn, bydd yn
anhawdd iddynt ochel cyfranogiad, 'ie, blaen-

oriaeth yn y gosp. O! y fath gyfarchiad

alaethus a fydd i'r cyfryw gan eu plant yn y
dydd mawr ? Oni chyhuddant hwy chwi y
pryd hwnw fel lleiddiaid eu heneidiau

gwerthfawr, gan osod eu gwaed wrth eich

drws, a'ch melldithio yn eich gwynebau am
na ddysgasoch iddynt ddim gwell ! Ond
gadawn dy fod ti, trwy dy edifeirwch, yn
rhagflaenu mewn pryd, yn cael diogelwch i

dy enaid rhag barn y dydd hwnw ; etto, gali

Duw dy íilangellu di yma, am esgeuluso dy
ddyledswydd atynt. *Mor fynych y gwelwn
blant yn tyfu yn groesau trymion i'r cyfryw

rieni ! Cyfiawn ydyw eu bod heb wybod eu

dyledswydd tuag atat, gan na ddysgaist idd-

ynt eu dyledswydd tuag at Dduw. Neu, pe

na byddai i ti fyw cyhyd ag i weled hyn, etto,

nis gelli ond disgyn mewn gofid i'th fedd wrth
adael plant ar dy ol, y rhai sydd ar y ffordd i

uffern. Iihai a farnant am ohiriad Lot yn
Sodom, mai ei anfodd i adael ei feibion yng
nghyfraith o'i ol, i gael eu difa yn y Iflam-

[

mau, a'i parodd. Diammheu fod hyu yn dra
' gofidus iddo, wr da, ac y gallai hyn beri

;
iddo aros i ddadleu â hwynt, nes i'r angel ei

dynu ymaith. Ac yn sicr, nid oes dim yn
fwy na hyn at wneuthur rliieni duwiol, cyn

eu hyniadawiad, yn anhydyn i frysio oddi ar

ffordd y tân hwnw a wlawia Duw ar benau

pechaduriaid. Ni wyddoch pa mor fuan y
gall y genad ddyfod i'ch tynu oddi yma—
gwnewch eich goreu tra yr ydych yn eu

mysg i'w hennill adref at Dduw.
Defìi. 2. I weinidogion yr efengyl. Cy-

ffröed hyn ymysgaroedd eich tosturi tuag at

yr eneidiau anwybodus sydd yn aml yn eich

amryw gynuulleidfaoedd, y rhai ni wyddant
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ragor rhwng y llaw ddeheu a'r aswy. Hwn,

hwn ydyw dinystrydd ein gwlad, a'r hwn y

dylai geinidogion ddyfod allan i'w erbyn

â'u holl ofal a'u grym. Ysgubir mwy 1

uffern trwy y pla hwn o dywyllwch ysbrydol

na thrwy un arall. Lle y mae goleuni gwy-

bodaeth ac argyhoeddiad, y mae yno, yn

gyffredin, deimlad a phoen yn dilyn y pech-

adur pan y gwnelo ddrwg
;
yr hyn, ambell

waith, a gymmhell rai i ymofyn am feddyg,

ac i ddjfod yn nhrallod eu hysbrydoedd at

eu gweinidog, neu ereill, am gynghor. Ond

yr enaid anwjbodus, nid ydyw yn teimlo un

pigiad. Os erys y gweinidog hyd oni enfyn

efe am dano i'w addysgu,gall yn gynt glywed

y gloch yn rhoddi ei glul allan na llais un

cenad i'w gyrchu ato. Ehaid i chwi chwilio

am danynt hwy, yn lle disgwyl y deuant hwy

atoch chwi. Math o bobl ydyw y rhai hyn

sydd yn ofm eu meddyginiaeth yn fwy

na'u dolur, ac yn fwy eu dyfais am guddio

eu hanwybodaeth nag am foddion iachâd o

hono : ac fe ddylai hyn beri i ni dostuno yn

fwy wrthynt, gan mor lleied y gallant hwy
dosturio wrthynt eu hunain. Yr wyf yn

addef mai nid anghysur bychan ydyw 1 rai

o honom, sydd a wnelom â lliaws, nad oes

genym amser na nerth i gyfarch pob aelod

o'n cynnulleidfaoedd yn bersonol, a gweini

fel y mae eu hangenion yn gofyn : etto, prin

y gallwn foddloni ein cydwybodau heb hyny.

Ond edrychwn at hyn, sef, er nas gallwn

wneuthur yr eithaf o'rhyn a ddymunem, na

byddom yn fyr o'r hyn a allwn. Na fydded

i anhawsdra y gorchwyl ein gwneuthur yn

glaf o hono (fel rhai, wrth weled mwy o

waith ar eu dwylaw nag a allant yn iawn ei

gyflawni), ac eistedd i lawr gan ddiogi ano-

beithiol, ac yn prin wneuthur dim. Y neb

sydd ganddo d mawr yn rhedeg i adfeiliad,

a dim ond pwrs bychan, gwell ydyw iddo

adgyweirio ychydig, yn awr ac yn y man,

na gadael iddo oll syrthio am nas gall efe ei

wneuthur i gyd ar unwaith.
_
Gall llawer o

weinidogion gwyno am y rhai a fu o'u blaen,

eu bod wedi gadael eu pobl iddynt yn fwy

allan o drefn na'u tai ; a hyn sydd yn gwneu-

thur y gwaith yn fawr yn wir. Megys yr

Iuddewon, y rhai oeddynt i ail godi y meini

allan o'r tyrau llwch, cyn y gallent adeiladu

y mur ; etto, fe aeth i fyny, " am fod gan y
bobl galon i weithio ;" Nehem. iv. 6. O ! pe

byddai ein calonau ond yn llawn o sel dros

Dduw a thosturi at eneidiau ein pobl, nyrd

a godem, ac a weithiem, pe nas gallem ond

gosod un briddfaen yn y dydd; a byddai

Duw gyda ni. Fe allai na chewch chwi, y
rhai yr ydych yn cael eich pobl yn ddifoes a

anwybodus — fel meini yn y gloddfa, a

choed heb eu taflu—ddim dwyn y gwaith yn
eich dyddiau chwi i'r perffeithrwydd a ddy-

munech: etto, megys y gwnaeth Dafydd i

Solomon, ti a elli, trwy dy boen yn eu dysgu

a'u hyfforddi, barotoi defnyddiau i un arall,

yr hwn a gaiff godi y deml. Y mae yn beth

cyffredin i un gweinidog fyned i mewn i lafur

un arall, i fedi, trwy waith tröedigaeth, y
rhai y bu gweinidog arall yn hau ynddynt

yr had o wybodaeth ac argyhoeddiad. A
phan ddelo Duw i gyfrif â'i weithwyr, caiff

yr arddwr a'r hauwr eu ceiniog, yn gystal a'r

medelwr a'r cynauafwr. O! mawr fraint

yw cael bod (fel y dywed Iob ei bod) yn

llygaid i'r dall, ac yn llawer mwy i eneidiau

deíîlion ! Y cyfryw yw gweinidogion. Duw
ei hun a eilw y cyfryw yn " fugeiliaid wrth

ei galon, y rhai a borthant ei bobl âgwybod-

aeth ac â deall ;" Ier. iii. 15. Eithr gwae y
rhai hyny sydd yn cyfranogi o anwybodaeth

eu pobl. Yn awr, dichon gweinidog fod yn

gyfranog o anwybodaeth ei bobl :

—

1. Trwy ei anwybodaeth ei hun. Y mae
gwybodaeth mor sylfaenol i waith a galwad

gweinidog, fel nas gall efe fod yn gyfryw

hebddi. " Am i ti ddiystyru gwybodaeth,

minnaua'th ddiystyraf dithau,felna byddech

yn offeiriad i mi ; ac am i ti anghofio cyfraith

dy Dduw, minnau a anghofiaf dy blant dithau

hefyd ;" Hos. iv. 6. Y mae byrdra gwybod-

aeth mewn gweinidog yn gyfryw ddiffyg, fel

nas gellir ei gyflenwi â dim arall. Boed mor
llariaidd, amyneddgar, haelionus, difeius, ag y
byddo, os ni bydd efe yn gyfarwydd i iawn

gyfranu y gair, nid ydyw efe wedi ei dori

allan yn weinidog. Da ydyw pob peth, fel

y byddo yn dda at y dyben appwyntiedig—

cyllell, pe byddai iddi garn o adamant, etto,

oni thr hi, nid cyllell ydyw: cloch, oni

swnia hi, nid cloch ydyw. Gorchwyl mawr
gweinidog ydyw dysgu ereill

; y mae ei wef-

usau i gadw gwybodaeth ; dylai fod mor
gyfarwydd ym mhethau Duw ag ereill yn

eu galwedigaethau neillduol. Gelwir gwein-

idogion yn oleuadau : os bydd y goleuni ynte

yn dywyllwch, pa faint fydd tywyllwch y
bobl hyny yn debyg o fod 'ì Mi a wn nad

ydyw y ser hyn yn llaw Crist ddim oll o'r

un maintioli
; y mae gogoniantmwy o ddawn

ac o rasau yn llewyrchu yn rhai nag ereill -,

etto, y mae cymmaint o oleuni yn rheidiol i

bob gweinidog ag oedd yn y seren a welodd

y doethion, ar enedigaeth Crist, i fod yn

alluog, allan o'r gair, i gyfarwyddo pechad-

uriaid yn y ffordd ddiogel a chywir at Grist

ac iachawdwriaeth. O, Syrs ! y mae yn ffordd

erchyll cael bywoliaeth wrth ladd dynion,

fel y gwna rhai meddygon anfedrus ; ond

gwaeth o lawer yw ceisio cynnaliaeth dym-

morol, wrth ddifetha eneidiau trwy ein

hanwybodaeth. Y mae hwnw yn greulawn

wrth y môr-dramwywyr, a gymmer arno fod

yn llong-lywydd, ac yntau heb gymmaint a

dysgu ei gwmpawd erioed.

2. Trwy ei esgeulusdra. Yr un ydyw fod

y fammaeth heb laeth yn ei bronau, a'i fod

ganddi, oni thn hi ei bron allan i'r plentyn.

Ymae "gwae i'r eilun bugaü" (Zech. xi. 17),

y cyfryw ag y mae geneuau iddynt, ond ni
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lefarant
;
gwefusau, ond nid i borthi y bobl

â gwybodaeth. Pechod y bobl a fydd, os ni

fwytânt ])aii fyddo bwyd o'u blaen : ond gwae
ni oni roddwn iddyntgyfluniaethmewnpryd.
O, Syrs ! pa beth a ddywedwn wrth ein Har-
glwydd, yr hwn sydd yn rhoddi hyn niewn
ymddiried i ni, os ceir yr hyn a roddodd efe

i ni fel arian marchnad i brynu bwyd i'n

pobl, wedi ei blygu i fyny mewn napcyn
seguryd ; os ceir yr amser hwnw, pryd y
dylasem fod yn eu dysgu a'u hyfforddio, wedi
ei wastraffu ar ein mwyniant, neu i dreulio

ar ein helw anianol ì Ni chaiffy gwas hwnw
ond croesaw athrist gan ei feistr, pan ddel

adref, a gaffer allan o'r ffordd gyda'r agoriad,

a'r teulu ar yr un pryd yn newynu o eisieu

lluniaeth.

3. Trwy ei bregethiad anadeiladol: pan

y pregetho athrawiaeth afiach, nad ydyw yn
perffeitliio y deall, oud yn ei lygru. Gwell
fyddai iddo eu gadael mewn auwybodaeth
dywyll, na goleu-liwio eu meddyliau â lliwiad

ffals—neu, pan fyddo yr hyn a bregetho efe

yn wyntog a disylwedd, yn ddim mwy addas
i borthi eu heueidiau na chibau i fol yr
afradlawn—pethau, wedi iddynt eu gwybod,
na wnânt mo honynt nemawr doethach at

les eu lieneidiau. Neu, pan fyddo ei ymddi-
ddanion mor uchel hedegog, nes ydyw y
trueiniaid yn llygad-rythu, fel rhai wedi colli

golwg ar eu pregethwr, ac yn niwedd y bre-

í^eth, heb allu dywedyd beth oedd ei gais.

Neu,y rhai ni phregethant ond gwirioneddau
perthynol i'r uchraddau o broffeswyr, sydd
a'u synwyrau wedi ymarfer â hwynt

;
pethau

rhagorol, ysgatfydd, at adeiladu tri neu
bedwar o saint hynod yn y gynuulleidfa

;

ond yn y cyfamser, anghofìr y gweiniaid yn
y teulu, y rhai y dylid yu benaf eu cofio, am
eu bod yn lleiaf eu gallu i dywys eu hunain.
Adeiladydd annoeth yn sicr ydyw hwnw a
wna esgynlawr (scaffold) cyfuwch a chlochdy
St. Paul, pan y mae ei waith yn y gwaelod, i

osod y sylfaen ; a'r esgynlawr i gael ei godi
fel yr ä yr adeilad i fyny. Felly y cawn ni

Paul yn myned yn uwch yn ei athrawiaeth,
yn ol cynnydd ei wrandawyr mewn gwybod-
aeth. " Am hyny, gan roddi heibio yr
ymadrodd sydd yn dechreu rhai yng Nghrist,
awn rhagom at berffeithrwydd ;" Hcb. vi. 1.

Awn : y mae yn dda yn wir pan all y bobl
gydgerdded â'r pregethwr. Pregethu gwir-
ioneddau a phyngciau uwchlaw cyrhaeddiad

y gwrandawyr sydd yn ail i waith mam-
maeth, a äi i borthi maban â llwy rliy fawr
i'w enau. Ni allwn, trwy y fath bregethau,
foddio ein hunain a rhai o gyrhaeddiadau
uwch ; ond ar yr un pryd, pa beth a wna
trueiniaid anwybodus ì Efe ydyw y goruch-
wyliwr ffyddlawn, yr hwn a ystyria'r naill a'r

lla.ll. Y mae y pregethwr, fel y dywed Paul
am dano ei hun, " yn ddyledwr i'r Groegiaid
ac i'r Barbariaid hefyd, i'r doethion ac i'r

annoethion hefyd" (li/iuf. i. 14), i ddarpar

gwirioneddau cyfaddas i radd ei wrandawn.
Caed y doethion eu cyfran ; ond byddent
amyneddgar i weled y gwanaf yn y teulu
yn cael ei wasanaethu hefyd.

4. Gall y gweinidog fod yn gyfranogwr
yn anwybodaeth ei bobl, pan niweidio efe ei

athrawiaeth trwy dramgwydd ei fuchedd,
fel trinwr bwyd a fyddo trwy ei fudreddi yn

I

peri i ereill ofni bwyta yr hyn a ddaw o'i

fysedd budron ef ; neu, pan na faidd ei bobl
druain ddyfod ato, gan mor uchel-falch ei

agwedd. Y neb a fynai wneyd lles yng
ngalwad gweinidog, rhaid iddo fod mor
ofalus a'r pysgodwr na wnelo efe ddim i

darfu eneidiau oddi wrtho ; ond pob peth i

ddenu a gwahodd, fel y tyner hwynt o fewn
amgylchedd ei rwyd ef.

JJefn. 3. A ydyw yr enaid anwybodus y
fath gaethwas i Satan ì Cyffröed hyn chwi,
sydd yn anwybodus, oddi ar eich ystolion o
syrthni yr eisteddwch arnynt mewn tywyll-
wch . fel tywyllwch yr Aipht. Prysurwch
allan o'r tywyllwch hwn, os nad ydych am
ymroddi i fyned i'r tywyllwch eithaf. Yr
oedd y gorchudd ar wyneb Haman yn myn-
egi iddo, nad oedd iddo aros yng ngwydd y
brenin. Os wyt tithau yn byw mewn an-
wybodaeth, y mae yn dangos dy fod yn llyf

r

du Duw. Y mae efe niewn digder yn gor-
chuddio llygaid y rhai y mae efe yn eu troi

ymaith i uffern. " Os cuddiedig yw ein
hefengyl ni, yn y rhai colledig y mae yn
guddiedig ;" 2 Cor. iv. 3. Mewn un lle, by-
gythir pechaduriaid, "y trengant heb wy-
bodaeth" (lob xxxvi. 12); mewn lle arall, y
" byddant feirw yn eu pechodau " (Ioan viii.

24). Yn wir, y neb a fyddo marw heb wy-
bodaeth, y mae yn marw yn ei bechodau.
A pha farn fwy ofnadwy na hon a all y Duw
mawr ei rhoddi ar greadur? Gwell marw
mewn carchar, neu farw mewn ffos, na marw
yn ein pechodau. Os byddi farw yn dy
bechodau, ti a gei gyfodi yn dy bechodau : y
modd yr huni yn y pridd, felly y dihuni yn
moreu yr adgyfodiad ; os yn adyn anwybod-
us ac heb Grist, fel y cyfryw y cei dy gy-
huddo a'th farnu. Y Duw, yr hwn y mae
pechaduriaid yn awr yn erchi iddo gilio

oddi wrthynt, efe a fydd y pryd hwnw yn
yn werth eu cydnabyddiaeth hwynt, a hwy
eu hunain yn farnwyr : ond, Och ! yna efe a
dafla eu geiriau eu hunain yn eu dannedd,
ac a ddywed wrthynt, " Ewch ymaith

;

DÌd adnabum chwi erioed." O, bechadur-
iaid ! chwi a gewch weled o'r diwedd y gall
Duw wneud yn well heb eich cymdeithas
chwi yn y nef nag y gallech chwi heb y*

wybodaeth o hono ef ar y ddaear. Etto,
etto, y mae yn ddydd ; tynwch eich lleni yn
agored, a gwelwch Grist yn tywynu i'ch

wynebau â llewyi-ch ei efengyl : gwrandewch
ar ddoetliineb yn llefain yn yr heolydd, ac ar
Gristyn pibellu daneichffenestryn llaisei Ys-
bryd a'i genhadau, "Pa hyd, chwi ynfydion,
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y cerwch ynfydrwydd ? a chwi watwarwyr,

y bydd hoff genych watwar ; ac y casâ ffyl-

iaid wybodaeth? Dychwelwch wrtli fy

ngherydd : wele, myfi a dywalltaf fy Ysbryd

i chwi, fy ngeiriau a hysbysaf i chwi ;" Diar.

i. 21—23. ' Beth a ellwch chwi ddywedyd,

bechaduriaid, dros eich lmrt anwybodaeth ?

Pa hug a roddwch chwi i guddio y pechod

hwn ? Bu amser pan oedd gair yr Arglwydd

yn werthfawr, ac nad oedd gweledigaeth

amlwg, na Beibl i'w gael mewn tref na

gwlad; pan oedd pren gwybodaeth yn

ffrwyth gwaharddedig, a neb i gael profì o

hono heb genad y pab : dedwydd oedd efe a

allai gael dalen neu ddwy o'r Testament i

ryw gongl, gan ofni niynegi hyn i wraig ei

fynwes. O! mor felus oedd y dyfroedd hyn,

pan oedd raid iddynt eu lladrata. Ond y
mae genych chwi—neu chwi ellwch gael—

y

gairyn eich tai.; ac y niae genych chwi y
rhai a'i hagorant bob Sabbath yn eu cyn-

nulleidfaoedd, a chan, o leiaf lawer o honoch,

gynnygioneich gweinidogion i gymmerydun-
rhyw boen gyda chwi o'r neilldu, gan erfyn

yn wresogarnoch dosturiowrth eich eneidiau,

a derbyn addysg. Ië, y gyn sy ganddynt

yn gyffredinol ydyw, na ddeuwch atynt, fel

y caifoch addysg. Pa hyd y gall gweinidog

tlawd eistedd yn ei lyfrgell cyn y delo un o'r

rhai anwybodus ato ar y fath neges? Y
mae gan gyfreithwyr eu hawlwyr, a chan

physygwyr eu cleifion: ymofynir â'r rhai

hyn, a gelwir hwynt i fyny ganol nos am
gynghor : ond, Och ! yr enaid sydd yn fwy ei

werth na dillad a chorph hefyd, esgeulusir

hwn ; ac anfynych y meddylir am y gwein-

idog nes anfon y ddau hyn ymaith. Ysgat-

fydd, pan roddo y physygwr hwynt i fyny

ifarw, yna rhaid i ninnau ddyfod a chau

y llygaid hyny i fyny â chysur, na agorwyd
mo honynt erioed i ganfod Crist yn ei air

;

neu ynte cawn ein cyfrif yn greulawn am eu

gadael heb eu taenellu â'r dwfr bendigaid

hwn, a'u heneinio i deyrnas nef, er na wydd-
ent hwy un cam o'r ffordd sydd yn arwain

iddi. Och, drueiniaid gresynus ! pa gysur a

fynech chwi i ni lefaru wrth y rhai y mae
Duw ei hun yn llefaru dychryn ? A yw y nef

eiddom ni, i'w rhoddi i'r neb y mynom?
Neu, a yw yn ein gallu ni i newid deddfau y
Goruchaf , ac achub y rhai y mae efe yn eu

condemnio ? Ai nid ydych yn cofio y fell-

dith sydd i syrthio ar ben " yr hwn a baro

i'r dall gyfeiliorni allan o'r ffordd ?" Deut.

xxvii. 18. Pa felldith ynte a ddeuai i'n

rhan ni, pe cadarnhäem y cyfryw eneidiau

deillion sydd yn gwbl allan o'r ffordd i'r nef,

gan eich calonogi i fyned ym mlaen, a dys-

gwyl cyrhaedd y nef o'r diwedd, pan y gyr
l)uw fod eich traed ar y llwybrau sydd yn
arwain i farwolaeth dragwyddol ? Na : ys-

grifenedig yw ; fel nas gallwn ni, ac na fyn
Duw, ddim troi hyny yn ol. Chwi ellwch

ddarllen, ie, eich enwau ym mysg yr eneid-

iau colledig hyny y daw Crist " mewn tân

fflamllyd " i ddial arnynt
; y rhai, medd yr

apostoí, " nid adwaenant Dduw, ac nid ydynt
yn ufuddhau i efengyl ein Harglwydd Iesu

Grist ;" 2 Thes. i. 8. Ac am hyny, yn ofn

Duw, cyffröed hyn chwi, o ba oed, rhyw,
gradd, neu gyflwr bynag yn y byd, i ymgais

am y wybodaeth gadwedigol o Dduw yng
Nghrist, yr hwn y mae ei adnabod yn fywyd
tragwyddol. Os ydych yn ieuaingc, ymofyn-

wch am Dduw mewn pryd, tra y mae eich

galluoedd yn fywiog a'ch cof yngryf, a chyn

i dorf o ofalon bydol eich syfrdanu chwi, na
chwantau ieuengctid eich llygru. Y mae
troed y chwantau hyny a gladdasant filiynau

o rai ereill mewn colledigaeth yn sefyll yn
barod i'ch dwyn chwithau arhydyrun ffordd,

oni ddaw gras rhagflaenol i'ch achubo'u dwy-
]aw, trwy dymmeru eich meddyliau â'r

wybodaeth o Dduw. Gall y traflwngc bor-

euol hwn ragflaenu dy heintiad gan y sawyr

drwg a ellir gael oddi wrth esamplau llygr-

edig rhai ereill. Hefyd, pa hyd y bydd dy
arosiad yn y byd, nis gwyddost : edrych ai

nid oes beddau o'th hyd di yn y fyn-

went; ac os byddi di farw yn anwybodus
o Dduw a'i. gyfraith, pa beth a ddaw
o honot? Y prysgoed mân a'r hen
foncyfìion, pechaduriaid ieuaingc, a'r rhai

gwywedig gan oedran, a gyfarfyddant ac a

gyd-losgant. Neu, os cei di aros yma
ychydig yn hwy, fe allai am na fyni di

ddysgu yn awr, na wna Duw mo dy ddysgu

y pryd hyny ; neu, pe cait ti gydnabyddiaeth

â Duw yn dy henaint, etto, trwm fydd i ti

fod yn hau dy had, pan ddylit fod yn medi
dy ysgubau

;
yn dysgu adnabod Duw, pan

ellit fod yn ymgysuro trwy yr hen gydnab-

yddiaeth a fwynheaist gydag ef. A wyt ti

yn hen ac anwybodus ? Och, greadur tlawd

!

dy einioes ar ddiweddiad, a'r ganwyll hon o

eiddo Duw heb ei gosod i oleuo yn dy
ddeall—dy gorph yn crymu i'r llwch, natur

fel pe byddai yn canu dy glul, a thithau fel

un yn y tywyllwch, heb wybod i ba le y
tywys, nac ym mha le y gâd angeu dydi ! Y
mae yn debygol fod gwendidau henaint yn
peri i chwi ddymuno fod eich esgyrn yn
gorphwyso yn y bedd ; ond pe byddai i chwi

farw yn y cyflwr hwn, dymunai eich eneid-

iau truain fod yma drachefn, â'u hen feichiau

ar eu cefnau. Trymion yw gwaew a dolur-

iau henaint ; ond eneidiau damnedig a

ddiolchent i Dduw, pe bendithiai efe hwynt
â nef o'r fath, ag i orwedd yn y gofìdiau

hyn, i ochel y poenau ereill. O ! ad-ystyriwch

cyn eich myned ymaith
;

po lleiaf eich

amser, mwyaf diwyd y gweddai eich bod i

gaffael gwybodaeth. Ni byddai raid i ni

fod yn daer, dybygid, i geisio gan y carcharor

truan a diddysg ddysgu ei lyfr, pan y gyr
y caiff ei grogi, onr ddarllen efe wers ei

wddf. Yn wir, ni wna gwybodaeth noeth

o wirioneddau yr efengyl ddim achub

;
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ond yn ddiau, fe fydd i anwybodaeth ddofn

o honynt ddamnio eneidiau. A ydych chwi

yn dlodion .' Nid eichtlodi yw eich bai, neu

eich trueni. Pe byddech dlodion Duw, yn
gyfoethogion niewn gwybodaeth a ftÿdd,

dedwydd fyddech :
" Gwell yw bachgen

tlawd a docth, na brenin hen ac ynfyd, yr

hwn ni fedr gymmeryd rhybudd mwyach ;"

Preg. iv. 13. Ië, byddech mor ddedwydd,
fel pe barnai tywyBOgion y byd eu hunain

yn tawn, y dymunent fod yn eich dillad

chwi, pa mor garpiog bynag, yn hytrach na

b< (1 \ ii eu gwisgoedd üaes eu hunain. Mae
rliai gwell yn ddarparedig i chwi yn y nef

;

y rhai hyn, chwi a gewch eu gwisgo pan y
dynoetlier hwynt er eu gwarth. Ni chewch
cíiw i nio'ch blino y pryd hyny am eich bod

yn dlodion tra yn y byd ; ond fe'u poenir

hwynt am eu bôd mor gyfoethog ac uchel,

a<- iii. !• dlawd tuag at Dduw, a llymion eu

heneidiau.

A ydych yn rliai cyfoethog? Llafuriwch

am wybodaeth y Goruchaf. Yr oedd Solo-

mon yn meddu mwy o drysor y byd na mil

o honoch chwi ; ac etto, ni a'i cawn ef yn
daer mewn gweddi, yn ymgais â Duw am
wyb daeth: 2 Cron. i. 30. Nid yw yr holl

fwyniant aUanol hyn ond plisgyn gwynfyd,

megys oad yw cystuddiau ond plisgyn

adfyd. Yr yf yn ofni fod llawer yn eu

cyfrif eu hunain yn ìhydd-freiniol, trwy eu

mawredd bydol, òddi wrth y ddyledswydd
hon ; fel pe byddai Duw yn rìiwym i'w

hachub hwynt, am eu bod yn gyfoethog.

Och, Syrs! nid cymmaint nifer o honoch
sydd yn debyg o ddyfod i'r nef. Y mae yn
rhaid i mi addef, y parai i un grynu wrth
feddwl pa fath nifer bychan ym mysg y
máwrion a gânt eu hachub, yn ol y symiad,
" Nid llawer o rai galluog, nid llawer o rai

boneddigion, a alwyd ;" 1 Cor. i. 26. Pa
ham y mae cyn lleied yn gadwedig ì Am
fod cyn lleied a gwybodaeth gadwedigol

ganddynt O! yr annuwiaeth, yr anwybod-
aeth, a'r hurt farbariaeth sydd i'w cael, i'e,

yn yr hyn a folir, ac a addolir liefyd gan y
byd, o herwydd eu tiroedd a'u meddiannau,

er nas gallant etto roddi dini cyfrif o'u

ffydd ! Un Cristion tlawd yn ei garpiau a

rydd wers a ehywüydd i gant o honynt.

Pe byddai y nef i'w phrynu â tliai a thir-

oedd, y rhai hyn a'i dygent hi oddi ar

ddisgyblion tlodion Iesu ( rrisl ; y mae gan-

ddynt eu cannoedd a'u miloedd yn gorwedd

yn eu hymyl at brynu o hyd : ond nid \ w
yr arian yma yn cerdded ym marchnad y
nef. " Hyn yw y bywyd trafwyddol,

iddynt dy adnabod di, yr unig wir Dduw,
a'r hwn a anfonaist ti, Iesu Grist."

Cwest. Ond pa fodd y dichon dyn anwy-
bodus gyrhaedd gwybodaeth ì

At. 1. Bydd ddwyfe-ystyriol o'tli anwybod-
aeth. Y mae rhai fel Laodicea, yn ddall,

ac heb ei wybod : Dad. xvii. Megys y mae

anwybodaeth yn dallu y meddwl, felly y
mae balchder yn llen ar eu hanwybodaeth,
fel nad ydynt yn ei ybod. ^SIae gan yrhai
hyn y fíitlì dyb mawr am danynt eu hunain,

fel y chwerwant os gwna neb eu drwg-
dybio fel y cyfryw. Y rhai hyn o bawb oll

y^w y pelîaf allan o ífordd gwybodaeth : y
maent, yn ol eu tyb eu hunain, yn rhy dda i

ddysgu gan ddyn, ac yn rhy ddrwg i gael

eu dysgu gan Dduw. Y mae porth ysgoldy

Crist yn isel ; a'r rhai hyn ni allant blygu.

Y mae y meistr ei hun mor ostyngedig ac

isel fel na ddysg efe un ysgolhaig balch.

Am hyny, bydded i ti ddyfod yn gyntaf i

fod yn flol yn dy olwg dy hun. Y mae gwr
doethach na thi wedi addef cymmaint:
" Yn wir yr ydwyf yu fl'olach na neb, ac

nid oes deall dyn genyf. Ni ddysgais

ddoethineb, ac nid oes genyf wybodaeth y
sancüiidd ;" Diar. xxx. 2, 3. Pan fyddech

wedi dyfod atat dy hun, i addef a gwrido o

herwydd dy anwybodaeth anifeilaidd, yr

wyt yn addas i'th dderbyn i ysgol Crist.

Os cywilyddiant, yna dangos iddynt bor-

treiad y t: Ezec. xliii. 10.

2. Bydd flyddlawn ar yr ychydig wybod-

j

aeth sy genyt. A argyhoeddwyd di fod
' hyn yn bechod, a'r llall yn ddyledswydd?

!
Dilyn y goleu yn ddyfal : ni wyddost i ba
faintioli y gall yr ychydig hyn gynnyddu.

j
Yr ydym ni yn arfer gosod ein plant i fyny

âg ystor fechan ar y dechreu ; ac fel y defn-

I yddiont hwy hyny, y chwanegwn ninnau.

Y mae teyrnas Dduw yn dyfod o ddechreuad

bychan. Y mae Duw yn achwyn ar Israel,

eu bod yn " ynfyd yn e\i gwybodaeth ;" Ier.

x. 14. Nid yw efe yn dywedyd ynfyd yn eu

hanwybodaeth : pe buasent yn pechu am na
wyddent yn well, buasai hyn mewn gradd

yn esgus drostynt ; ond yr oeddynt hwy yn
gweithredu yn ynfyd ac afresymol, megys
wrth addoli delwau cerfiedig, er y gwyddent
i'r gwrthwyneb. Ni ragora y dyn hwnw
mewn gwybodaeth, sydd yn ei arfer i bechu:
" Oni wrandawant, difethirhwygany cledd-

yf ; a hwy a drengant heb wybodaeth ;" lob

xxxvi. 12. Canwyll a gauer yn gaeth mewn
llusern dywyll a ddiffydd yn fuan ; ac felly

y gwna goleuni a attelir yn y gydwybod, ac

i

na oddefir iddo dori allan yn yr ymarwedd-
iad. Y Cenedloedd sydd dan gyhuddiad am

\

"attal y gwirionedd mewn angliyfiawnder
"

! {lthvf. i. 18): y newydd nesaf a glywir am
danynt ydyw, mai " ofer fuont yn eu rhes-

viiiau,a'u calon anneallus hwyadywyllwyd ;"

adn. 21.

3. Bydd ddyfal wrth orsedd gras. Bene*

orasse est bene stitduisse. Y dyfalaf mewn
gweddi ydywyi'ysgolh-í'^ goreu mewn duw-
in\ ddiaeth. Ehodd culwyfol ydyw gwybod-

aeth—o'r nef y mae pob goleuni. Duw yw
Tad y goleuni ; ac y mae gweddi yn gosod

|
enaid tan addysgiad Duw :

" Od oes ar neb

eisieu doethineb, gofyned gan Dduw." Y
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mae hyn yn fwy na gwybodaeth noeth,

doethineb i'w defnyddio. Gall myfyriaeth

wneuthur un yn ysgolhaig mawr yn yr Ya-

grythyrau ; eithr gweddi a wna Gristion

doeth, fel y mae hi yn cael gwybodaeth
sancteiddiol, heb yr hyn nid ydyw hon yn
rhodd berffaith, ond megys rhodd heb fod

yn rhodd. Gweddla ynte gyda hyder gos-

tyngedig
; y mae Duw yn rhoddi i bob un a

ofyno, a hyny yn haelionus a rhywiogaidd

—

nid fel dyn balch, yr hwn a rydd y gwan i

gywilydd am ei anwybodaeth, yn hytrach na
chymmeryd y boen i'w dd}rsgu. Y mae dy
erfyniad yn dra boddhaol gan Dduw. Cofia

fel y llwyddodd Solomon ar y cyffelyb achos,

ac addaw i ti dy hun yr un llwyddiant.

Ysgol rad ydyw ysgol Crist : nid ydyw efe

yn gwrthod y neb a ddel atto, ond iddynt
ymostwng i drefniadau yr ysgol ; ac er nas
gall pawb atteb gyda'r un radd o wybodaeth
(nid rheidiol i bawb fod yn Solomon mewn
gwybodaeth, oni bai fod pawb yn sefyllfa

Solomon): etto, caiff y disgybl gwaelaf a
enfyn Crist allan ei addurno â gwybodaeth
gadwedigol digonol i'w addasu i gael derbyn-
iad i brifysgol y nef. " A'th gynghor y'm
harweini, ac wedi hyny y'm cymmeri i ogon-
iant."

4. Ehaid ywi ti dreuliopeth amser yndyfal
chwilio am y gwir. Y mae hwn yn gorwedd
yn ddwfn ; ac y mae yn rhaid cloddio ato.

Er pan yrwyd dyn allan o baradwys, nis gall

efe wneuthur dim heb lafur ond pechod
; y

mae hwn yn wir wrth ei law : eithr y mae y
trysor yma o wybodaeth yn gofyn rhaw a
chaib. Gorchymynir i ni " chwilio yr Ys-
grythyrau ;" Ioan v. 39. " A llawer a gyn-
niweiriant, a gwybodaeth a amlheir " (JJan.

xii. 4): cyffelybiaeth oddi wrth farchnatwyr
sydd yn ymgynnhyrfu am gyfoeth ; hwy a
redant yma a tlíraw, yn awr mewn un wlad,
yna mewn un arall : pa le bynag y clywant
am ryw elw i'w gael, yno y cyrchant, pe hyd
eithafoedd y ddaear. Fel hyn y mae yn
rhaid i'r enaid frysio o un ddyledswydd i'r

llall; darllen ar un pryd, ac yna myfyrio ar
yr hyn a ddarllenodd

;
yna gweddio ei fyfyr-

dodau drosodd, a gofyn cynghor ar ol y cwbl
—Beth yw ystyr hyn? A pha fodd y deallwch
chwi hyn acw ì " Nid ysgol Epicurus a wna
wjr enwog, ond cyd-gymdeithas," meddai un
gynt. Y mae mwy o olemi'w gael weithiau
trwy ymddyddan byr â phregethwr,na thrwy
ei bregeth oll. Bydd sicr o amgylchu yr holl
foddion o wybodaeth o fewn cyrhaeddiad dy
ymgais. Ac wrth chwilio am wybodaeth,
dal sylw ar dri pheth :

—

laf. Am dy ddyben ; ar iddo fod yn bur a
sanctaidd; nid i wybod yn unig, fel rhai a
lafuriant am wybodaeth, megys ereill am
gyfoeth ; ac wedi iddynt ei chael, a syllant
ar eu tybiau, megys y lleill ar eu codau o
arian

: etto, ni feddant galon i ddefnyddio eu
gwybodaeth er eu lles eu hunain nac ereill.

Dyma ddrwg blin. Y mae gwybodaeth
olygianol, fel Eahel, yn deg, etto yn ddi-
firwyth. Yn awr, i'th adnabod a chael dy
ryfeddu gan ereill o herwydd dy uchder
mewn gwybodaeth uwch law dy frodyr, yn
ddiau y mae yn ddyben rhy wael i ti gyfeirio
ato wrth geisio gwybodaeth, yn enwedig y
fath ag ydyw y wybodaeth o Dduw a Christ.
Gweled pagan yn llafurio am wybodaeth
mewn athronyddiaeth, ac yn dwyn ei lafur
oll i'r farchnad- hon, gan dybied ei hun yn
cael tâl wrth gyrhaedd yr enw o wr doeth,

y mae hyn, er yn isel-wael, etto yn fwy
goddefadwy. Ond am un yn adnabod Duw,
a pha beth ydyw ei fwynhau ef ; i'r cyfry

w

ymfoddloni ar chwa neu ddwy o wag anadl
dyn gwael, y mae hyn yn ffoledd o'r hynotaf.
Edrych ar i ti ehedeg yn uwch na hyn yn
dy ddyben. Llafuria am wybodaeth, fel y
gallech ofni y Duw a adwaenost. Felly
Dafydd: "Dysg'i mi, O Arglwydd, ffordd
dy ddeddfau, a chadwaf hi hyd y diwedd ;"

JSalm cxix. 33. Gelwir gair Duw yn llusern

i'n traed ; nid i'n tafodau yn unig i siarad
am dano, ond i'n traed i rodio wrtho. Ym-
gais am dano, nid i daenu dy enw dy hun ar
led, ond i fawrygu Duw. Hyn y mae Dafydd
yn ei addaw pan ddeallo orchymynion Duw

;

yna efe a chwedlea am ei ryfeddodau ; efe a
udgana eu clod, ac a ddeffry ereill felly i

ymofyn am Dduw,
2il. Pan fyddo dy ddyben wedi ei iawn

osod, yna rhaid i ti fod yn ddianwadal yn
dy gais. Nid ydyw dirgelion Crist ddim
i'w dysgu mewn diwrnod. Yna yr " adna-
byddwn, os dilynwn adnabod yr Arglwydd ;"

Hos. vi. 3. Y mae rhai, ysgatfydd, mewn
hwyl dda, a hwy a edrychant i'r Ysgryth-
yrau, ac a ddarllenant bennod neu ddwy:
yna, ymaith yr ânt am wythnos, ac ni arfer-

ant âg ef mwy : yn debyg i rai bechgyn, os

yn yr ysgol am ddiwrnod, hwy a lechant yn
segur yr holl wythnos. drachefn. A ydyw
yn rhyfedd fod ycyfrywheb gynnyddu mewn
gwybodaeth ? Y mae yn ddywediad da gan
Bernard :

—" Y mae myfyrdod yn y gair yn
rhagori cymmaint ar ddarllen, ag ydyw cyf-

eillach ar gyfarfod mewn lle dieithr, neu
gariad cyfeillgar ar gyfarchiad damweiniol."
Os mynwch chwi wybodaeth yn wir, y mae
yn rhaid i chwi nid yn unig gyfarch y gair
yn awr ac yn j man, ond rhodio gydag ef,

a bod yn ei gymdeithas beunydd. Y triwyr,

y ihai yn wir oeddynt angylion, a fu yn
sefyll ger bron Abraham, ac efe yn eistedd

wrth ddrwsei babell—lledddystawac estron-

aidd oeddyiit, hyd oni wahoddodd Abraham
hwynt i'w babell, i'w croesawu yn garedigol

:

yna, y mae Crist, yr hwn oedd yn un o hon-
ynt, yn dechreu amlygu ei hun i Abraham,
a dangos iddo ei ddirgelion. Mai Crist

ydoedd sydd yn amlwg wrth yr enw Iehofah
a roddir iddo mewn amryw wersi, ac hefyd
wrth yr addewid am yr hyn a wnai efe i
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Sara {adn. 10): nid y peth a wnai Duw, fel y
llefarasai, pe ímasai yn angel crëedig. Dyna
yr enaid a gaitf, uwch law ereill, gydnabydd-

ìaeth â dirgefion Duw yn ei aár, Bef yr un
nad ydyw yn esgeulus wrth ddarllen y gair,

neu fel un yn dangoa ei foee ato wrth darws
ei babell ; ond un Bydd yn dymuno my «>'i

gyfeillaeh, ac ani hyny yn ei groesawu o fewn

ei enaid trwy fyfyrdod mynych arno. Y
mae Dafydd yn cyffelbu y gair am felusder,

i'r niêl, a'r oil môL Yn wir, y mae mor
llawn fel y difera rhyw felusder o hono yn
fynych ar y darileniad cyntaf ; ond yuiaeyr

tíw'n oad ydyw yn ei wasgu trwy fyfyrdod

yn gadael y rhan fwyaf ar ol.

3ydd. Edrych am gymmeryd yr iawn

reol athrefn. Y mae i'r amryw gelfyddydau
èuhegwyddorion,acliefycíeuairgelionmwyaf

cudd ;i dwfn ; ac yn sicr, yr iawn ben i dde-

chreu arno, yw dysgu yn gyntaf yr egwydd-
orion. Ni a ddywetjwn nad ydyw hwnw
yn clebyg o wneud ysgolhaig da, yn y brif-

ysgol, na bu erioed yn rammadegwr da.
^
Ac

nis gallant hwy fod'yn Gristionogion digoli,

sydd heb eu haddysgu yn egwyddorion

Cristionogaeth. Y ditfyg o hyn ydyw yr

achos fod llawer mor ansafadwy—yn gyntaf

o'r ffordd hon, yna o'r llall—yn
_
cael eu

chwythu fel gwydr i'r ystum a fynir, fel yr

ewyllysio gau athrawon anadlu. Och ! nid

oes ganddynt un canolfan i dynu eu llinellau

oddi wrtho. Na thybiwch yn warthrudd,

chwi, y rhai a redasoch i gyfeiliornad, ac a

gollasoch eich hunain yn nyrysfa pyngciau

dyfnion, sydd yn awr yn destyn siarad y
proffeswyr gwanaf, fod i chwi gael eich troi

yn ol i ddysgu yn well yr egwyddorion

cyntaf yn llyfr Duw. Y mae gormod, fel y
dywed Tertulian ar achos arall, yn fwy tyner

o'u gair da nag o'u heneidiau : y maent yn
cywilyddio mwy rhag y cyfrifiad o anwybod-
aeth, nag y maent yn ei ofalu am ei feddygin-

iaeth.

4ydd. Os mynit gyrhaedd gwybodaeth
dduwiol, disgwyl wrth weinidogaeth j gair.

Am y rhai sydd yn esgeuluso hyn, ac heb
gyrchu dan bregethiad y gair, y maent yn
debyg i un a dröai ei gefn ar yr haul, fel y
gallo ei weled. Os mynit adnabod Duw,
tyred i'r lle a bennododd efe i ti gael dy
ddysgu. Yn wir, lle nad ydyw y moddion,

y mae gan Dduw ffyrdd anghyffredinol

:

megys tad, os na bydd ysgol yn y dref, efe a

ddysg ei blentyn gartref. Ond os bydd ysgol

gyhoeddus, yno y mae yh ei anfon. Y mae
Duw, medd Paul, M yn eglurhau arogledd ei

wybodaetli trwom ni ym nihob lle ;" 2 Cor.

ii. 14. Siaraded dynion fel y mynontam yr

Ysbryd, fe geir hwnw yn y diwedd yn ddi-

ffoddwr yr Ysbryd a fyddo yn ddinnygwr
prophwydoliaeth. Y mae y ddau yn uesai

at eu güydd yn ] Thes. v. 19, 20. " Na
ddiffoddwch yr Ysbryd ; na ddirmygwch
brophwydoliaethau." Eithr nid digon ydyw

eistedd dan y.moddion : y mae prawf athrist

yn dysgu i ni hyn—fod rhai, nad oes un haul

a'u melyna; y maent yn cadw eu hen wedd
dan y pregethiad mwyaf goleu, dysglaer, a

fchanllyd; mor dywyll a halogedig a'r rhai

na welsant erioed ddydd yr efengyl. Gan
hyny, osmynit dderbyn rhyw fudd ysbrydol

trwy y gair, edrych pa född ygwrandawecb-
(íaf.) Edrych am fodynwranäawr deffröus.

A ydyw yn beth rhyíedd i hwnw fyned

o'r bregeth mor annoeth ag y daeth iddi, a

fyddo wedi cysgu y rhan fwyaf o honi heibio,

neu wrandaw rnwng cysgu ac eífro?^ Mewn
breuddwyd yn sicr y mae yn rhaid ei fod, os

dadguddia Duw rywbeth o'i feddwl i hwnw.
Felly yn wir ygwnaeth Duw i'r tadau gynt

;

etto, nidtra yr oeddyntyn cyscu ynanghref-

yddol dan ordinhâd. Ò, gwýliwch rhag y
'fath ammharch ! Yr hwn a ymroddo i gysgu

ar y cyfryw amser, fel y gwna rhai, neu y
dyn nad ydyw yn ymddarostwng o'r achos,

a hyny yn ddwfn, y maent ill dau yn dangos

y bri gwael ac isel sydd ganddynt i'r ordin-

hâd. Yn ddiau nid wyt yn tybied ond yn
wael o'r hyn a draddodir, oni bydd iddo dy
gadw yn effro; 'ie, ac am Dduw ei hun,

cenadwri yr hwn ydyw. Gwel fel y'th ger-

yddir gan ymddygiad tra pharchus pagan, a

hwnw yn frenin. Ni ddywedodd Ehwd wrth

Eglon, ond " Gair oddi wrth Ddu\y syd(l

genyf atat ti : ac efe a gyfododd oddi ar ei

orseddfa ;" Bam. iii. 20. Ac ymollwng yr

wyt tithau ar dy faingc i gysgu. 0! pa
fodd y meiddi di roddi y fath ddirmyg ar y
Duw mawr? Pa sawl gwaith y darfu i ti

syrthio i gysgu ar giniaw, neu wrth gyfrif

(íy arian ? Ac onid ydyw gair Duw o werth

n'iwy na'r rhai hyn ? Mi a ryfeddwn os bydd
i'r fath gysgwr dan bregetìiau freuddwydio

am ddim heb law tân uffern. Y mae yn
beryglus, chwi wyddoch, i ni gysgu, a clian-

wyfil yn llosgi wrth ein hochr—cafodd rhai

eu llosgi felly yn eu gwelyau ; ond mwy per-

yglus yw cysgu tra y mae canwyll y gair yn
llosgi mor agos atom. Beth pe syrthit ti i

lawryn farw fel Eutychus? Nid oes yma
un Paul i'th gyfodi fel y cafodd efe ; a pha

le mae dy feichiau na fydd felly i ti ?

(2il.) Rhaid i ti fod yn wrandawr astud.

Yr hwn sydd yn effro, ond yn gAvibio â'i

lygaid neu â'i galon, beth y maeyn ei wneud
ond cysgu â'i lvgaid yn agored? Cystal

fyddai i'r gwas fod yn cysgu yn ei wely s

bod ar ei draed, oni edrych efe at orchwyl e
:

feistr. Pan fyddo Duw yn bwiiadu lles

enaíd trwy y gáir, y mae yn tynu hwnw
wrandaw a dyfal wrandaw yr hyn a dra»

ddodir, megys y gwelwn yn Lydia, yr hon
fel y dywedir, "a ddaliodd ar y pethau t

lefarid gan Paul ;" Arf. xvi. 14 ;
a'r rhaihyn]

[Luo xix. 48) oedd yn glynu wrth Grist

wranàaw arno. Yr oeddynt yn ymhongiai

wrtho, fel y gwelwch wenyn wrth ryw tìod

euyn peraidd, neu adar bychain wrth bigai
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mamau a fyddo yn eu porthi. Dyna yr en-

aid a gaiff oleuni a bywyd trwy y gair :

f* Gwrandewch blant, ac erglywch i ddysgu
deall ;" Diar. iv. 1. Gan hyny, wrth wran-
daw y gair, ymgais am sefydlu dy feddwl
aflonydd ; ac ymrodda i wrandaw fel yr ym-
roddodd Iehosaphat i weddio (2 Cron. xx.

3) ; ac am gael dy galon i ryw ddwfn deimlad

o'th angenion ysbrydol, yn enwedig o'th an-

wybodaeth o bethau Duw, a'th gyílwr o'r

achos. Ni sefydlir y meddwl nes y cyffyrdd-

er â'r galon. Am hyny, chwi ellwch sylwi

y dywedir, "Agorodd yr Arglwydd ei

chalon i ddal ar y pethau ;" Act. xvi. 14. Y
meddwl a ä ar neges yr ewyllys : ni a dreul-

iwn ein myfyrdodau ar yr hyn a fwriada ein

calonau. Os bydd y galon heb deimlad o'i

hanwybodaeth, ac heb ddymuniad ar ol Duw,
nid rhyfedd fod y fath un heb ddal ar yr

hyn a lefara y pregethwr : y mae ei galon yn
anfon ei feddwl tìbrdd arall. " Eisteddant

o'th llaen fel fy mhobl," medd Duw, " a'u

calon sydd yn myned ar ol eu cybydd-dod;"
Ezec. xxxiii. 31. Nid yw y rhai hyn yn
dyfod yn y fath fwriad neu ddymuniad ag i

wrandaw er budd i'w heneidiau, onid e hwy
a ymroddent yn gwbl i'r gwaith ; na, eu cy-

bydd-dod sydd yn dwyn eu calonau. Ac am
hyny, fel rhyw was segur, wedi iddo waüio ar

ei feistr, a'i ddwyn i'w eisteddle, a ä allan i'r

tafarndy at ei gymdeithion, ac ni ddychwel
yn ol nes bod y bregeth ar ddarfod : felly y
gwna meddyliau y rhan fwyaf pan elont i'r

addoliad—hwyaymlithrant i'r heol, i'r farch-

nad, neu y siop; chwi ellwch eu cae] yn
rhywle ond o ddeutu y ddyledswydd sydd o'u

blaen ; a hyn i gyd am fod y pethau hyn
yn nes at eu calonau na Duw a'i air.

(3ydd.) Y mae yn rhaid i ti fod yn wran-
dawr cofus : heb hyn, bydd y gwaith o hyd
i'w ail-ddechreu. Y mae gwirioneddau i

wrandawr anghofus fel sel wedi ei gosod
ar ddwfr—ni pharhâ yr argraff ddim yn hwy
nag y byddo y sel arno : pan ddarfyddo y
bregeth, dyna ddarfod ar y cwbl. Bydd,
gan hyny, yn dra gofalus i wasgu yr hyn a

glywech ar dy gof. Ac fel y gwnelych
hyn :

—

(1.) Derbyn y gwirionedd yn y cariad o

hono. Gwrandawr serchus ni bydd yn
wrandawr anghofus. Y mae cariad yn
cynnorthwyo y cof. A anghoíia gwraig ei

phlentyn, morwyn ei haddurnau, neu briod-

asferch ei gwisgiad? Na, y maent yn eu
caru yn rhy dda. Pe byddai gwirioneddau
Duw fel hyn o werth genyt, ti a feddylit am
danynt gyda Dafydd ddydd a nos. Hyd yn
oed pan fyddo y Cristion, trwy wendid cof,

yn methu adgofio y geiriau pennodol a glyw-
odd, fel ag i'w haüadrodd ; ie, y pryd hyny,

y mae efe yn cadw eu grym a'u harogl
hwynt yn ei ysbryd. Megys pan dodder
sugr mewn gwin, nid ydyw i'w weled, ond
chwi ellwch ei archwaethu : pan fwytaer ac

y treulier bwyd yn y cylla, nid ydyw i'w

gael yn y modd ei derbyniwyd ; etto, y mae
y dyn wedi ei loni a'i gryfhau drwyddo, yn
gryfach" i rodio a gweithio nag o'r blaen ; ac
wrth hyn, chwi ellwch wybod nad aeth yn
ofer. Feíly y gellwch brofi y gwirioneddau
a wrandawodd y Cristion yn ei ysbryd, a'u

gweled yn ei fuchedd. lísgatfydd, os go-

fynwch iddo pa bethau pennodol a driniodd

y gweinidog am flÿdd, marwhâd, edifeirwch,

a'r cyffelyb, nas gall efe eu hadrodd ; etto,

chwi ellwch gael hyn, fod ei galon yn fwy
drylliog am bechod, yn fwy abl i orphwys
ar yr addewidion, ac yn awr tan ddiddyfn-
iad oddi wrth y byd. Fel y wraig dda hono,
wrth ddyfod o bregeth, a atebodd i ofyniad

un oedd yn ei holi, Pa faint o'r bregeth oedd
yn ei chof? Dywedodd, nas gallai hi ad-

gofio llawer y pryd hyny ; ond ei bod wedi
clywed yr hyn a barai iddi ddiwygio rhyw
bethau cyn gynted ag y cyrhaeddai adref.

(2.) Myfyria ar yr hyn a glywi. Trwy
hyn yr aeth Dafydd yn ddoethach na'i

athrawon. Dal sylw pa wirionedd, pa Ys-
grythyr a amlygwyd yn y bregeth yn fwy
nag o'r blaen ; cymmer beth amsér yn y dir-

gel i fyfyrio arno, a'i gael felly yn fwy cyd-

nabyddus i dy ddeall. Y mae myfyrdod i'r

bregeth megys yr ôg i'r hadyd—-y mae yn
cuddio y gwrioneddau a allasent hebddo
gael eu pigo neu eu golchi ymaith. Yr wyf
yn ofni fod llawer o brofion yn cael eu troi

i lawr dan bregeth na chânt ond prin eu troi

i fyny nac edrych arnynt mwyach ar ol dar-

fod y bregeth. Ac os felly, yr ydych yn
peri i ereili feddwl eich bod yn fwy march-
nadwyr dros eich eneidiau nag ydych ynwir;
fel pe byddai i un ddyfod i siop, a gosod o'r

neilldu lawer o eiddo rhagorol, ac ar ol dar-

fod, myned ymaith, ac heb byth alw am
dano. O! gochelwch y fath waith! Ei

dwyllo ei hun ynwaethaf a wna rhagrithiwr

yn y diwedd,

(3.) Dilwytha dy gof o'r hyn sybechadur-

us. Ni a sychwn ein llechlyfr, ac a ddilëwn

yr hyn a frasnodwyd yno, cyn rhoddi dim
newydd yn ei le. Y mae y fath anghydfod
rhwng gwirioneddau Duw a'r cwbl a fyddo

yn wag a chamweddus, fel y mae y naill yn
dileu y llall. Os rnyni ddal y naill mewn
cof, y mae yn rhaid gollwng y llall ymaith.

PENNOD VI.

Am ysbrydolrwydd natur y diafiiaid, a'u dirfawr
ddrygioni hwynt.

" Y*n erbyn drygau ysbryflol."

Y geirtau hyn yw y bedwaredd gaingc yn

y darluniad, " drygau ysbrydol ;" a'n hym-
drech a'n brwydr â hwynt, fel y cyfryw, a

nodir wrth y gorair gwrthwynebol, " yn er-

byn ;" ac' yn ol y Groeg, yn fanylaidd, " yn
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erbyn ysbrydolion drygioni;" hyny yw,medd
rhai, yn erbyn ysbrydion drwg: y mae hyn

yn wir, ond nid y cyfan. Yr wyf fi yn

barnu, gydag aniryw ddeonglwyr, y golygir

yina, nid yn unig natur ysbrydol y diafol a'i

ddrygionief, ond hefyd—ie, yn benaf—natur

a rhyw y pechodau hyny i ba rai y mae yr

ysbrydion drwg hyn* yn fwyaf mynych a

grviùus yn temtio y saint: a'r ysbrydolion o

ddrygioni yw v rlìai hyn; sef, nid y pecb-

odan cnawdol anferth hyny y mae y dorf o

bechaduriaid anifeilaidd, megys moch, yn

ymdreiglo ynddynt, ond pechod wedi ei ys-

brydoli : a hyn, am mai nid y gairpneumata,

ysbrydion, dyw, ond pneumatica, ysbryd-

olion. Y niae' y geiriau yn rhoddi o'n blaen

y tti phen athrawiaethol hyn :

—

1. Y mae y diafliaid yn ysbrydion.

2. Y maent yn ysbrydion tra drygionus.

3. Y mae yr ysbrydion drwg hyn, yn

benaf, yn blino y saiiìt â drygau ysbrydol,

ac yn eu temtio i'r cyfryw.

dosb. i.

1. Ysbrydion ydynt. Y mae ysbryd yn

air o amryw ystyr yn yr Ysgrythyr. Mewn
un vstvr àrferecíig, y mae yu dynodi hanfod

a natur angylion da a drwg : hwy a elwir yn

ysbrydion. Yr angylion sanctaidd ;
" Onid

ysbrydion gwasanae'thgar ydynt hwy oll V
Héb.ì. 1 4. Y rhai drwg ;

" Ysbryd a ddaeth

allan ac a safodd ger bron yr Arglwydd, ac

a <ldvwedodd, myfi a'i twyllaf ef ;" 1 Bren.

xxii/21. Cythraul oedd yr ysbryd hwnw.

Mor fvnyeh y gelwir y diafol yn ysbryd

atlan, vn vsbrvd drwg,yn ysbryd celwyddog,

&c. Ni ddarfu i bechod newid eu sylwedd

hwynt : pe felly, fel y dywed un yn gywir,

ni buasai i'r natur a'r sylwedd a bechodd

gael y gosp.

laf. Y mae y diafol yn ysbryd; hyny yw,

y maeei hanfodyn anghorphoroladigymmysg

—nid yn gymmysgedig, fel y mae bodau

corphorol, o'ddefnydd a dull. " Teimlwch

a gwelwch íi," inedd Crist wrth ei ddisgybl

ion, oedd yn tybied eu bod yn gweled ysbryd,

f* nid oes gan ysbryd gnawd ac esgyrn fel y
gwelwch fod genyf fì ;" Luc xxiv. 39. Pe na

byddent fel hyn yn anghorphorol, pa fodd

y gallent fyned i mewn i gyrph, a'u medd-

iannu, fel y mynega yr Ysgrythyr am dau-

ynt, ie, am leng mewn un dyn ì Luc viii. 30.

Ni ddichon un corph fyned i mewn i un

arall.

2il. Y diafliaid ydynt sylweddau ysbrydol,

nid nawsau neu gynnhyrfiadau drwgyn codi

o honoin ni, fel y ffol dybiodd rhai. Felly y
Saduceaid, ac ereill ar eu holau hwynt, a

haerent nad oes y fath fod ac angel da na

drwg; on.l y mae hon yn dyb mor ynfyd

fel nas gallwn ei dal heb golli ein rheswm a

gwadu yr Ysgrythyrau. Yno ni a gawn
ihstiolaeth am eu cread (Col. i. 16); am
gwyni]) rhai allan o'u cyflwr dechreuol

(luUaa C); acjim arosiad rhai ereill a elwir

etholedig angylion (1 Tim. v. 21); am dded-

wyddwch y rhai hyn sydd yn gweled wyneb
Duw, ac am eu gorchwyl a'u hanfoniad i

weinvddu i'r saint, megys gweision i etifedd-

iaethau eu meistr (Heù. i). Cawn fyuegiad

am drueni y lleill " a gedwir niewn cadwyn-

au tywyllwch i farn y dydd raawr;" ac am
eu gwaith presennol—gwneuthur niwed i

eneidiau a chyrph dynion, cyn belled ag y
goddefir iddynt. Y pethau hyn oll a ddang-

osant eu hanfod yn amlwg iawn. Ond gan

mor soddedig mewn cnaWd yw dyn gwael,

ni chred efe yn hawdd ond yr hyn a wel â

llygaid ei gnawd. Ar yr un cyfrif, gallem

wadn hanfod Duw ei hun, gan ei fod yn an-

weledig. *
3ydd. Y maent yn fodau cyflawn ysbryd-

ol, y rhai y mae i bob un ei hanfod priodol

;

ac fel liyn, hwy a wahaniaethir oddi wrth

eneidiau dynion, y rhai a wnaed i fyw raewn

corph dynol; ac ynghyd âg ef i wneud un dyn

cyfan, fel y inae yr enaid, er ei fod yn han-

fod pan ar wahân oddi wrth y corph, etto, â

thueddiad ynddo i yrauno â'i gorph dra-

chefn.

4ydd. Er eu bod hwy yn fodau cyflawn ys-

brydol, etto, gan nad ydynt ond creaduriaid,

y raaent yn derfynol. Duw yn unig yw yr

Ysbryd digreuedig, annherfynol, a hollol

ddigymmysg ; ie, tad pob ysbrydoedd ereill.

Yn awr, oddi wrth y natur ysbrydol hon

o eiddo y diafol, gallwn weled ym mhellach

pa fath elyn arswydus sy genyra i ymladd

âgef.
(laf.) Fel ysbrydion, y maent o alluoedd

dirfawr mewn deall. Ni fedd dyn gwael,

tra yng ngharchar tywyll y corph, ddim

digon o oleu i wybod beth ydyw perfFeith-

rwydd angylaidd. Eu bod hwy yn rhagori

mewn gwybodaeth ar bob creaduriaid ereill,

hvn a wyddom ; o herwydd, fel ysbrydion,

y maent yn agosaf trwy greadigaeth at

natur y Duw a'u gwnaeth hwynt. Ni ddyr-

chafwyd y nef uwch law y ddaear yn fwy
nag angylion trwy wybodaeth uwch law dyn

tra y mae ar y ddaear. Y mae dyn, trwy

gelfyddyd, wedi dysgu mesur uchder ser y
nef ; ond pa le y mae efe a all fynegi pa nior

bell raewn gw^ybodaeth y rhagora angylion

ar ddyn ì Gwir yw, hwy a gollasant lawer

o'r wybodaeth a fu ganddynt ; ie, y cwbl o'u

gwybodaeth fel angylion sanctaidd. Y mae

yr hyn a wyddant hwy yn awr am Dduw
wedi colli eí arogl, ac ni feddant hwy allu

i'w ddefnvddio er eu lles eu hunain. Yr
hyn a ddywed Iudas am ddynion annuwiol,

a ellir ei ddywedyd am danynt hwythau H
" Pa bethau bynag y maent yn anianol yn eu

gwybod, yn y rhai hyny ymlygiai y maent ;"

adn. 10. Hwy a wyddant ara sancteidd-

rwydd Duw ; ond ni charant ef o'i herwydd,

fel y gwna yr angylion etholedig, ac y

gwnaethant hwythau trwy greadigaeth.

Gwyddant am ddrwg pechod, ac nid llai eu
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cariad ato. Ond er eu bod y fath ffyliaid

idclynt eu hunain, etto hwy a feddant ormod

o gyfrwysdra i'r holl saint ar y ddaear, pe

na byddai genym Dduw i drin ein gorchwyl

drosom.
(2il.) Fel ysbrydion,y maent yn anweledig,

ac felly eu neshâd i'n herbyn. Hwy a nes-

ânt : ac ni welwch mo'ch gelyn. Yn wir,

hyn sydd yn peri i'r byd anwybodus ei ofni

cyn lleied: etto, hyn yw ei fantais fwyafef,

os caiff ei iawn bwyso. O ! os gwel dynion

ymrithiad diafol, #ieu os clÿwant swn yn

y nos, hwy a waeddant, " Y cythraul ! y
cythraul !" ac y maent ar golli eu pwyll gan

ofn. Etto, hwy a'u dygant yn eu calonau,

ac a rodiant ar hyd y dydd yn ei gyfeillach

heb ei ofni. Pan fyddo dy galon falch yn
dringo i ben pinacl anrhydedd yn dy feddyl-

iau uchelfrydig, pwy sydd yn dy osod di yno

orid y diafol ì Pan fyddo dy galon odinebus

yn feichiog ar bob math o aflendid a bryntni,

pwy ond Satan a fu yno yn cenedlu y cywion

hyn yn dy ysbryd puteinllyd ì -Pan ym-
wylltiech yn dy nwydau, gan daflu marwor
tanllyd o ddig a llid o'th amgylchâ'th dafod

poethlyd, o ba le yr ennynwyd y tân ond o

uffern ì Pan yr hyrddier di i lawr y dibyn,

fel y moch gynt, ac y byddech ar fygu gan
chwydiad dy feddwdod dy hun, pwy ond
Satan sydd yn dy farchogaeth ì

(3ydd.) Fel ysbrydion,y maentynanfarwol.
Am elynion ereill, gellwch o'r diwedd glywed

y newydd—" bu farw y rhai oedd yn ceisio

dy einioes ;" megys y mynegodd yr angel i

Ioseph am Herod. Dynion erlidgar, hwy
roddant dro neu ddau ar y chwareufwrdd, a

gelwir hwynt ymaith gan angeu ; a dyna
ddiwedd ar eu holl ddyfeisiau : ond diafliaid

nid ydynt yn marw ; eithr hwy â'th helant

hyd dy fedd ; a phan fyddech farw, hwy a'th

gyfarfyddant mewn byd arall, i'th gyhuddo
a'th boeni yno hefyd.

(4ydd.) Y maent yn ddiflin yn eu hysgog-

iadau. Pan fyddo yr ymladdfa drosodd ym
mysg dynion, y mae yn rhaid i'r concwerwr
eistedd i lawr i gael ei anadl ; ac y mae felly

yn colli ei gais, am nad yw yn gallu ei ddilyn

mewn pryd. Ië, rhoddodd rhai eu coronau
i lawr megys wedi eu gorlenwi â gwaed
dynion, a blin ar y gwaith, pan nas gallent

gael eu hewyllys fel y dymunent. Fel hyn

y gwnaeth Dioclesian ; o herwydd iddo weled
na ddarfu iddo ond lladd gweirglawdd a
dyfodd yn dewach ar ol ei lladd ; megys y
dywed Tertulian am y Cristionogion a fer-

thyrwyd—efe a daflodd ei deyrnwialen ym-
aith mewn digter. Gwnaeth Siarl v. yr un
modd, medd rhai, am nas gallai efe ddi-

wreiddio y Lutheriaid. Eithr byth ni lyfr-

heir ysbryd y diafol, ac ni flina efe ar wneu-
thur drwg, er na fu efe erioed yn llonydd ar
ol deohreu " tramwy ac ymrodio ar hyd y
ddaear." O ! pa beth a ddeuai o honom, pe
ni byddai Duw wrth ein cefn, yn anfeidrol

fwy trech ar ddiafol nag ydyw efe arnom
mi

DOSB. IT.

2. Y maent yn ysbrydion drygionus:

drwg mewn crynhodeb, megys yn y testyn; ac

o ran eu hynodrwydd mewn pechod, hwy a
elwir y drwg ; Mat. xiii. 19. Megys y gelwir

Duw y sanctaidd, am " nad sanctaidd neb
fel yr Arglwydd :" felly diafol, y drwg, am
ei fod yn ddigyffelyb mewn pechod. Mewn
rhai pethau pennodol, rhoddwn gais ar olygu

uchder pechod y diafol ; ac yn benaf , fel y
gallom farnu am raddau pechodau, a phech-

aduriaid ym mysg plant dynion. Po agosaf

i Dduw mewn sancteiddrwydd, mwyaf sanct-

aidd; po tebycaf i'r diafol, mwyaf dryg-

ionus.

laf. Yr angylion gwrthgiliedig hyn ydyw
dyfeiswyr pechod

; y rhai cyntaf a seiniasant

udgorn gwrthryfeí yn erbyn eu Crëwr, ac a

arweiniasant y ddawns i'r holl bechu a lan-

wodd y byd o hyny hyd heddyw. Yn awr,

pa dafod all adrodd y pechod hwn yn ei

lawn faint ? I'r fath greadur ardderchog, a

osododd Duw, fel pe byddai ar nen y gread-

igaeth yn nesaf ato ei hun ; oddi wrth yr

hwn nid oedd efe yn cadw ond ei goron

freninol ei hun ; i'r pendefig hwn oedd mor
barchus yn y llys, ac heb áchos na chais oddi

wrth neb arall, wneuthur y cynnyg hyf a

chablus hwn, am gipio coron Duw ei hun : y
mae hyn yn darlunio diafol yn dduach nac y
dichon meddyliau dynion ac angylion ei

ddirnad. Gelwir ef yn dad y celwydd, fel y
gelwir y neb a ddýfeisiodd ryw gelfyddyd yn
dad iddi î Iubal, "tad pob teimlydd telyn ac

organ ;" efe a ddyfeisiodd gerddoriaeth. Ac
y mae hyn yn chwanegiad arswydus, eu bod
hwy wedi pechu heb demtiwr. Ac er nas

gall y chwanegiad hwn fod yn yr un radd

yn perthyn i ddyn, etto, y mae rhai dynion

yn pechu yn ol cyffelybrwydd camwedd
diafol yn y golygiad hwn ; sef y rhai sydd,

felygeilw Paul hwynt, yn
"ddychymmygwyr

drygioni;" Rhuf. i. 30. Yn wir, y mae pechod

yn hen gelfyddyd, yn barod at ein llaw ni

:

ond, megys mewn celfyddydau ereill, y mae
gwr hynod yn cyfodi, y rhai a chwanegant

at ddyfeisiau gwyr ereill, ac a wnânt greiftau

a chelfyddydau, fel pe byddai yn newydd.

Felly y mae o hyd rai gwaradwyddus yn eú

cenhedlaeth, a wnânt bechodau hen yn new-

ydd, trwy chwanegu at ddrygioni rhai ereill.

Y mae aflendid yn hen bechod o'r dechreuad
;

ond fe fu y Sodomiaid yn aflan mewn ffordd

newydd, sydd am hyny ar eu henw hwynt

hyd heddyw. Ehai a ddyfeisiant gyfeiliorn-

adau newyddion, ereill lwon newyddion,

megys o'u hargraíflad eu hunain, ac yn

dwymyn o'r bathdy : diystyrganddynt dyngu

yn ol yr hen ddull. Y mae gan ereill ddy-

feisiau newyddion ; erlid megys yr oedd gan

Julian ffordd ar ei ben ei hun, yn wahanol

oddi wrth bawb o'i flaen ; ac hyd ddiwedd



118 YN ERBYN DRYGAU YSBRYDOL.

y byd, bydd i'r naill oes ragori ar y llall yn
y graddau o becbu. Nid oedd ísmael, a
gwalwarwyryr henfyd, ondplantos anfedrus
wrth wawdwyr a gwatwarwyr tì'yrnig yr
amser diweddaf. Wel, gocheì ddangofl dy
synwyr yn dyfeisio pechodau newyddion,
rhag i ti annog Duw i ddyfeisio cospedig-
aethau nowyddion. " Onid oes dinystr i'r

anwir, a dialedd dieithr i'r rhai sydd yn
gwiR'uthur anwiredd f lob xxxi. 8. Fe
bechodd y Sodomiaid mewn dull newydd ; a
Duw a'u dyfethodd mewn ffordd nèwydd,
gan anfon uífern arnynt oddi uchod. Y mae
rhai wedi dyfeisio opiniynau newyddion,
cyfeiliornadan anghentilaidd ; acy mae Duw
wedi cyfaddasu eu tybiau angheníilaidd a
ffrwyth mor anghenfilaidd o'u corph eu hun.

2il. Nid yn unig hwy fuont yn ddyfeiswyr
pechod, ond hwy ydynt etto y temtwyr a'r

annogwyr penaf i bechod o fewn y byd. Am
hyn y gelwir Satan y temtiwr, a phechod yn
waith y diafol, pwy bynag a fyddo yn ei

weithredu; megys yr ä tý ar enw y pen
gweithiwr, er iddo ef ddefnyddio dwyìaw ei

weision at ei adeiladu. ! gochelwch annog
ereill i bechu : yr wyt felly yn dwyn swydd
y diafol o'i law, fel y gallaf ddywedyd, Gad
iddo ef ei gwneuthur ei hun, os myn: na
wna di dy hun mor debyg iddo. Y mae
temtio arall yn waeth nag i ti bechu dy hun.
Y mae yn dangos fod pechod o fawr dwf yn
y dyn hwnw a'i gwna trwy wybod a bodd.
Nid ydyw llysiau a blodau yn bwrw eu had
nesyr addfedont, nachreaduriaid yn cenedlu
nes eu bod ruewn maint ac oed. Beth a wna
y rhai sydd yn temtio ereill ond taenu eu
tybiau a'u harferion drygionus, ac fel pe bai
codi had i'r diafol, a dal i fyny felly enw eu
tad uffernol yn y byd ì Dyma ddangosiad
fod ])echod yn gryf yn wir ynddynt. Y mae
aml ddyn, er mor ddrwg wrth ei enaid ei

hun ag i feddwi neu dyngu ; etto, ni hoffa
efe hyn mewn plentyn neu was. Pa beth
ydynt hwy ond diafiiaid mewn cnawd, y rhai
a ddysgant gatecism y diafol i'w plant, sef

tyngUjdywedyd celwvdd,ineddwi,a plmtein-
io: os cyfarfyddwch âr cyfry w, nac ofnwch eu
galw, fel y darfu i Paíil alw Elynaus, pan
tynai wyrdroi y rhaglaw, " yn blant diafol,

cyflawn o bob twyll ac ysgelerder, a gelynion
pob cyfiawnder." O! ai ni wyddoch chi
]>a beth yr ydych chwi arno pan fyddwchyn
tenitio? Miaddywedaf wrthycîi chwi:.yr
ydych ar waith nas gallwch ei ddadwneud
â'ch edifeirwch eich hunain. Yr wyt \n
gwenwyno un á chyfeiliornad, )ti egwyddori
un arall yn ysgol Satan (tafarndy ydyf yn
ei feddwl); ond ar ol liyny, yr wyt ti, fe allai,

yn gweled dy gainsyniad, yn galw dy gyfeil-
iornad a'th ynfydrwydd yn ol, ac yn rhoddi
heibio dy grefft feddw. A wyt ti yn awr yn
sicr o'u troi a'u dychwelyd hwynt gyda thi

dy hun? Och, drueiniaid! y mae hyn tu
hwnt i'th allu di: ysgatfydd y dywedant

fel efe, er ei fod ef ar well sail, a annog^d
i droi yn o^ at Babyddiaeth, gan yr un a'i

hannogasai o'r blaen i ymwrthod â hi : chwi
a roddasoch arnaf uu tro, ond ni chewch
roddi un arall. A pha ofid a fydd i'th ysbryd
o weled y rliai hyn \ n myned i ufîeni ar dy
neges di, a thithau ìieb allu i'w galw yn ol ì

Gelli waeddi fel Lamech :
—" Mi a leildais wr

i'm harcholl, a llangc i'm clais." Nag e, ])an
fyddech di yn huno yn dy fedd, gali y dyn
a ddeni di fod wedi tynu ereill i mewn, a'th
enw di yn cael ei ddefm^dio i gymmhell y
tyb a'r arferiad ar ereül; a thrwy ìiyn, megys
y dywedir,er mai niewn ystyr arall,fod Abel,
wedi marw, yn llefaru etto, ti elli fod, ar ol
rnarw, yn pechu yn y rhai a fyddo yn fyw,
genhedlaeth ar ol cenhedlaeth. Y mae
gwreichionen fechan, a ennynwyd trwygyf-
eiliowiad un, wedi costio líaf ur' aml oes i'w
diffodd ; a phan dybid ei diffodd, wedi tori
allan dracliefn.

3ydd. Nid ydynt hwy yn ddi*wg yn unig,
ond yn ddrwg faleisus. Ý mae enw y diafol
yn dynodi ei natur ddygasog, ei ddymuniad
i ilino a drygu ereill. Pan y mae yn tynu
eneidiau i bechod, nid ydyw o herwydd ei

fod yn profi dim mwyniant, nac yn cael dim
elw o hono : y mae yn rhy oleu i gael dim
llawenydd na heddwcli mewn pechod

; y mae
yn gwybod ei ddedfryd, ac yn crynu wrth
feddwi am dani: ac etto, y mae ei natur
ddygasog yn peri iddo chwennych yn dan-
baici ac ynigais yn ddiball am dofamnedigaeth
eneidiau. Megys y gwelwch gi cynddeiriog
yn rhedeg ar oì diadell o ddefaid, yn lladd
un, yna un arall, ac ar ol eu lladd, ìieb allu
bwyta o'u cig hwynt, ond yn lladd ei,* mwyn
lladd. Felly y mae Satan yn myned ym
mlaen, gan r)*m cynddaredd diderfyn yn
erbyn dyn, yn euwedig y saint : pe gaìlai, ni
adawai efe un o braidd Crist yn fyw. Y
cyfryw ydyw uchder ei falais yn erbyn Duw,
yr hwnymae yn ei gasau âchasineb perffaith;

a chan nas gall ei gyrhaedd ef â dyrnod
uniongyrchol, y mae ain hyny yn ceisio ato
â dymod ail llaw, trwy ei saint. Y fraich
ddrygionus bono, nad yw yn gallu cyi'haedd
at Dduw, y mae yn estynedig yn erbyn y
rhai rhagorol hyn aryddaear, amyg\vyrefe
yn dda fod bywyd *Duw, mewn ystyr, yn
yn rhwyni yn eu bywyd hwynt. Niddichon
Duw oesi yn hwy mi'i anrhydedd ; ac' y mae
llwydd ei anrhydedd yn ol fel y mae ei dru-
garedd yn cael ei dyrchafu, neu ei hiselhau.
A chan mai hon ydyw y briodoledd y mae
Duw yn bwriadu ei dyrchafu mor uchel yn
eu hiachawdwriaeth hwynt, am hyny, y mae
gan Satan lid ati uwch law y rhai ereilL lë,

a hyn ydyw y gwaethaf a ellir ei ddywedyd
am yr yshrydion drwg hyn, eu bod yn ddig-
llawn faleisus wrth Dduw, a gogoneddiad
trugaredd yn Nuw.

Defìi. 1. Dichon hyn ein cynnorthwyo i

ddirnad yn well am ddrygioni erchyll natur
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dyn, yr hon sydd mor anhawdd ei hadnabod,

âm nas gellir ei gweled oll ar unwaith. Y
inae hi yn ífynnon sydd â'i thramawrdra yn
gymiwysedig, nid yn y ffrwd o bechod

gweithredol sydd yn weledig, ac a all ym-
ddangos yn fechan, ond yn y ífynnonell sydd

yn* ddibaid yn porthi hon. Eithr yma y mae
drych a ddengys i ni lnn ein calonau yn
gywir fel y maent. A weli di y gradd a'r

ucbder anferth o ddrygioni sydd yn y diafol ?

Y mae hyn oll yng nghalon pob dyn : nid

oes dim llai drygioni, o ran yr hedyn ' gallu-

awl, yn y pechadur dofaf ar y ddaear, nag yn

y diafliaid eu hunain ; a hyn a ddangosi di

yn amlwg, ryw ddydd, pwy bynag wyt, oddi

eithr i Dduw dy ragfiaenu di â'i ras adnew-
yddol. Yr wyt etto heb fagu plu ; nid ydyw
dy edyn v/edi tyfu i'th wneuthur yn sarph

hedegog—ond yr wyt o'r un hil : y mae had

y ddraig hon ynot ti ; ac y mae y diafol yn
cenhedlu plentyn tebyg iddo ei hun. Yr wyt
ti etto mewn tir nad ydyw mor addas i add-

fedu pechod, yr hwu ni ddaw i'w lawn faint

nes ei adblanu yn uffern. Tydi, yr hwn wyt
yma mor enethaidd a gwylaidd ag i wrido

gan gywilydd wrth rai pechodau, ac ymat-
tal gan ofn rhag gweithredu rhai ereill, pan

y gweli yno dy gyflwr mor ddiobaith ag y
gwel y diafol ei gyflwr yntan, yna, ti a boeri

allan ei gableddau, â pha rai y mae dy natur

wedi ei gorlenwi, gyda'run malais ag y gwna
yntau. Y mae tyb gan rai Indiaid, y cânt,

pan fyddont feirw, eu cyfnewid i lun

gwrthun y diafol ; am hyny, y mae ganddynt,

yn eu hiaith hwynt, yr un gair am ddyn
marw ac am ddiafoí. Y mae pechod yn
gwneuthur yr annuwiol yn debyg iddo cyn
myned yno ; ond yn wir, hwy a ddeuant i'w

gwedd yn fwy cyflawn pan y bydd i fílamau

uffern ddifa y dwbliw sydd yma yn cuddio

eu hwynebpryd. Bydd y saint yn y nef yn
debyg i'r angylion yn eu bywiogrwydd, eu

cariad, a'u dyfalwch yn gwasanaethu Duw ;

a'r rhai damnedig fel y diafliaid yn eu pechod,
yn gystal a'u cosp. Gallai yr un ystyriaeth

3^ma fod o ddefnydd rhagorol i ddisylfaenu

pechadur, a'i ddarostwng, fel na chynnwyso
byth feddyliau uchel am dano ei hun. Y
mae yn hawdd ceryddu dyn sydd a'i fuchedd
yn ddrwg, a'i argyhoeddi am ddrygioni ei

ymddygiad, a pheri iddo gyfaddef fod ei

waith yn ddrwg: ond dyma'r tewlwyn yr
ydym yn ei golli ynddo—efe a ddywed,
gwir yw, yr wyí fi yn camdroedio, yn gwneyd
yr hynni ddylwn; Duw a faddeuo i mi: ond
y mae fy nghalon yn dda. Dy galon yn dda,
bechadur ! a chystal yw yr eiddo Satan. Y
mae ei natur ef yn ddrygionus, a'r eiddo ti

mor ddrwg a'r eiddo yntau. Y mae'r pylorod
hyn ar dy wyneb yn dangos gwres dy natur

*Fel y mae rnaint y dderwen fawr yn alluawl
(potentially) -yn y fesen fechan ; os caifi" ei phlanu
a'i uiaethu, y niae yn ei natur dyfiant i'r cyfièlyb

faint.

lygredig oddi fewn ; ac heb feddyginiaeth yr

efengyl, gwaed Crist wedi ei gymmhwyso
atat, ti a fyddi farw yn wahanglwyfus. Ni
ddichon neb ond Crist roddi i ti galon

newydd ; ac hyd hyny, myned waethwaeth
beunydd a wnei di. Y mae pechod yn afiech-

yd treftadol,syddyn cynnyddu gydagoedran.

Bydd pechadur ieuangc yn hen gythraul.

Defn. 2. Drachefn, byddai o ddefnydd i'r

saint, yn enwedig i'r cyfryw ym mha rai y
mae Duw, trwy ei alwad boreuol, wedi rhag-

achub marchnad y diafol; megys y mae
Ysbryd Duw, weithiau, yn cyrameryd

pechod yn ei letty, cyn iddo ddyfod i'r

maes, ym mhechodau ieuengctid. Yn awr,

y cyfryw un heb weled ei hun yn euog o'r

pechodau hyfìon y gollyngwyd ereill iddynt,

a all fod, ysgatfydd, yn llai ymsyniol o'i

bechodau ei hun, neu o drugaredd Duw. ' O !

bydded i'r fath un edrych yma ar ddrygioni

ei galon, yn y drych hwn o naturiaeth y
diafol: ac efe a wel ei hun yn gymmaint
dyledwr i drugaredd Duw a Manasseh, neu

y gwaethaf o bechaduriaid, megys yn ei

waith yn maddeu; felly hefýd yn rhagflaenu

yr un natur |elldigaid a'r eiddynt hwythau,

cyn iddi dànio ar Dduw yn y pechodau

echryslawn a wnaethant hwy. Am dy fod

di heb gyflawni y fath erchyllwaith, yr wyt
yn rhwymedig i ymweliad grasol Duw,
ac nid i ddaioni dy natur, sydd âg argraff

Satan arni : ac am hyn, fe allasai Duw dy
lethu, fel y gwnawn ni âg eppil y seirph cyn

iddynt frathu, am y gwyddom beth a wnânt
mewn amser. Pwy a ddywed ddarfod i

Faux^ ddiod'ef yn anghyfiawn, am fod y
senedd (parliament) heb ei chwythu i fyny ?

Yr oedd yn ddigon fod y defnyddiau i'r

galanas hwnw wedi eu parotoi, ac yntau
wedi ei ddal yno, a chanddo ganwyll frwm-
stan yn barod i roddi y cwbl ar dân. Ac a

elli dithau ddywedyd, pan ymaflodd Duw ar

y cyntaf ynot, nad oe,dd genyt o'th amgylch
yr arfau hyny o wrthryfel, natur hollol

Iwythog o elyniaeth yn erbyn Duw, yr hon,

mewn amser, a barasai swn ei hergyd, o'r

hyn oedd hyd hyny yn gorwedd yn ddystaw,

fel powdr heb ei danio yn dy fynwes. O
Gristion ! meddwl am hyn, ac ymostwng o

herwydd dy natur ddrygionus : a dywed,
Bendigedig fyddo Duw a ddanfonodd ei

Ysbryd a'i ras mor brydlawn i attal fy llaw,

megys Abigail at Dafydd, pan nad oedd fy

natur i yn myfyrio dim ond rhyfel yn erbyn
Duw a'i ddeddfau.

Defn. 3. A ydyw y diafliaid mor faleis-

ddrwg yn erbyn Duw ei hun 'ì O Syrs, ond
i chwi farnu yn iawn am bechod, chwi a'i

casewch. Y rheswm pa ham y tynir ni

mor hawdd i bechu yw, ein bod ni heb
ddirnad gwraidd ei fwriad ef yn denu cre-

1 Yr adyn oedd yn barod i roddi y powdr, &c,
ar dân, ar ddydd Brad y Powdr 6hvn, Tachwedd

I öed, 1605.
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adur i bechod. Y mae gyda dynion yn
pechu, fel y inae ar luoedd yn ymladd.
Blaenoriaid a gurant am wyr, ac a addawant
gyflog ag ysbail i bawb a ynirestrant yn
tílwyr ; a hyn a wna iddynt ddylifo i mewu :

ond ychydig sydd yn ystyried BaU y rhyfel,

yn erbyn pwy, nac am ba beth. Mae Satan
yntau yn denu i bechod, ac yn rhoddi addew-
idion euraidd am yr hyn a gânt yn ei wasan-
aeth ef ; ac â hyn yr enniílir eneidiau an-

noeth. Ond, O ! leied sydd yn gofyn i'w

heneidiau, Ýn erbyn pwy yr wyf fi yn
pechu ì Beth yw bwriad Satan wrth fy

nenu i bechod ì A gaf fi fynegi i ti ? A
wyt ti yn tybied mai dy fodd neu dy fudd
di yw ei gais, wrth i ti bechu ? Och ! nid

oes dim sy lai yn ei fwriad
; y mae yn ei

ben fwy dyfeisiau na hyny. Y mae efe

trwy ei wrthgiliad wedi cyhoeddi rhyfel yn
erbyn Duw; a thrwy i ti bechu, y mae yn dy
ddwyn i bleidio yn ei gweryl ef, ac felly i

beryglu bywyd dy enaid wrth amddiífyn ei

falchder a'i drachwantef: ac i ddwyn hyn
ym mlaen, ni petrusa efe mwy am ddamned-
igaeth dy enaid nag y gwna y pen Twrc
o weled rhesau o'i gaethweision yn cael eu
tori i lawr, wrth ddwyn ym mlaen ei fwriad
ef mewn brwydr. Ac a feiddi di fyned i'r

maes ar ei gweryl ef, yn erbyn Duw ì O
ddaear, cryna di o flaen yr Arglwydd. Y
mae'r Ioab hwn yn dy osod mewn lle na
ddaeth neb erioed o hono yn fyw. O ! na
saf lle y mae pelenau Duw yn ehedfan ; tafl

dy arfau i lawr, neu dyn marw wyt. Pa
beth bynag a wna ereill, O, chwi saint,

tíieiddiwch y meddyliau am bechu gyda
bodd ! yr hyn, pan wneloch, yr ydych yn
cynnorthwyo y diafol yn erbyn Duw. A
pha beth sydd yn fwy annaturiol nag i

blentyn godi mewn arfau yn erbyn ei dad ì

PENNOD VII.

Am gais Satan i halogi ysbryd y Cristion â
phec/wdau calon.

TR AIL BvVNGC A GANLTN.

Athr. 2. Bod yrysbrydion drygionus hyn,
ynbenaf,yn blino'r saint â,ac yneu hannog i,

bechodau ysbrydol. Gellir galw pechodau
yn ysbrydol ar gyfrif dyblyg, oddi wrth y
deiliaid y gweithredir hwynt ynddo, neu y
gwrthddrych yr ymarferant âg ef.

1. Mewn perthynas i'r deiliaid. Pan
fyddo'r ysbryd, neu y galon, yn lle y gweith-
redir hwynt ynddo, dyma bechod ysbrydol.

Y cyfryw yw pob meddyliau ammhur,
serchiadau a chwantau drwg. Er i'r gwrth-
ddrych fod yn chwant cnawdol, etto pech-
odau ysbrydol ydynt, am eu bod yn weith-
rediadau yr enaid a'r ysbryd yn unig, ac heb
dori allan yn y dyn oddi allan.

2. Mewn perthynas i'r gwrthddrych. Pan

fyddo hwnw yn ysbrydol, ac nid yn gnawdol.
Y cyfryw yw eilunaddoliaeth, balchder
ysbrydol, anghrediniaeth, &c.

; y rhai a eilw
Paul yn M halogrwydd ysbryd ;" ac y mae
yn eu gwahaniaethu oddi wrth " halogrwydd
cnawd ;" 2 Cor. vii. 1.

DOSB. i.

1. Yn laf. Ymgais Satan hyd y gallo yw
annog y Cristion i bechodau calon, cynnhyrf

u

a maethu yr ysgogiadau tu fewnol hyn i

bechod ym mynwes y Cristion. Oddi yma
y mae, nas gali efe fyned at un ddyledswydd
heb i'r rhai hyn (ei impiau ef

,
gallaf eu galw)

fod yn ei flino ; rhyw gynnhyrtiad ueu gilydcí

yn taraw i mewn i'w atìonyddu, fel y dywed
Paul am dano ei hun, "Pan ewyllysiai
wneuthur da, fod y drwg yn bresennol gydag
ef." Pe tröai y Cristion yn ol ar waith y
rhai hyn yn croesi ei fíbrdd, nid äi efe byth
ym inlaen ar ei daith i'r nef. Yma y mae'r
prif chwareu sy gan y diafol wedi ei adael
iddo yn erbyn plant Duw. Y mae ei faes-

fyddin wedi ei dryllio, a'i rym llywodraethol,
oedd ganddo arnynt, wedi ei ddwyn ymaith,
ac yn awr, dyfod y mae allan o'i gudd-
lochesau hyn i syrthio ar eu rhai olaf trwy
y cymmhelliadau hyn. Efe a yr nad yw
ei gymmeriad yn awr fel cynt, pan oedd yr
enaid yn gaethwas iddo

;
yna, nid oedd dim

caledwaith na wnai efe wrth ei orchymyn

:

ond yn awr y mae'r enaid allan o'i gaethiwed
ef ; ac nid oes iddo feddwl rheoli gwas un
arall fel yr eiddo ei hun. Na : y cwbl a all

efe yw gwylio am yr amsercymmhwysaf (pan
fyddo y Cristion yn disgwyl leiaf), ac yna
cymmhell rhyw ysgogiad pechadurus wedi
ei wisgo yn drefnus, i lygaid yr enaid ; fel y
byddo i'r Cristion—cyn iddo ddirnad—gym-
meryd y cyw hwn i fyny, a'i goledd yu ei

feddyliau, nes ei wneud o'r diwedd yn eiddo
ei hun trwy ei gofleidio : a hyn, efe a yr, a
haloga yr enaid. Ac fe allai y bydd i'r

gwesyn hwn, a anfoner i mewn trwy ífenestr,

agor y drws i ollwng lleidr cryfach i mewn.
Neu, oni lwydda efe felly, etto, bydd euog-
rwydd y pechodau calon hyn, 'ie, eu cyin-

mydogaeth hwynt, yn ofid trwm i galon
rasol : o herwydd y mae natur hon mor bur,

liyd onid yw yn fneiddio pob halogrwydd,
fel y mae ei aflonyddiad gan y cyfryw gyn-
nhyrfiadau yn debyg i gadwyniad dyn byw
wrth gelain ddrewlJyd, yr hon y mae yn
rhaid iddo ei llusgo ar ei ol, pa le bynag yr
elo : ac y mae ei gariad mor wresog at Grist,

fel nas gall efe oddef agosrwydd y cyfryw
feddyliau hebsyndod a dychryn, am eu bod
mor anfoddhaol ac anfriawl i'w Anwylyd.
Hyn sydd yn peri i Satan fod mor awyddus yn
ddibaid i gloddio yn y rhan ddiadgenedledig,

fel y byddo i hon, megys tom-bwll a gyn-
nhyrfer, llino y ddau â'r íFrydiau drygsawrus
a gyfoiio o honi.

DOSB. II.

De/ii. 2. Yn laf . Bydded hyn er prawf o'th
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gyflwr ysbrydol di. Pa groesaw y mae
Satan yn ei gael, pan ddelo â'r ysbrydolion

hyn o ddrygioni, gan geisio genyt aros gyda
hwynt ? A elli di yinfoddloni i halogrwydd

dy ysbryd, ond i'th ddwylaw fod yn lân ì

Neu a wyt ti yn ymdrechu yn erbyn y
pechodau calon hyn, yn gystal a rhai ereill ì

Nid wyf yn gofyn, A yw y fath westwyr yn
dyfod tu fewn i'th ddrws? o herwydd y
mae'r gwaethaf o bechodau i'w cael yn y
cynnygiadau iddynt, nid yn unig yn myned
heibio i ddrws y Cristion, ond yn edrych i

mewn hefyd ; megys y gellir cael ysgogiadau

sanctaidd yn cynnhyrfu ym mynwes dyn
drwg. Ond yr wyf yn gofyn i ti, A elli di

gael yn dy galon lettya y gwestwyr hyn, a'u

croesawu? Y mae yn debyg na fynit dy
weled yn rhodio yr heol gyda'r fath gym-
deithion, nac yn arwain putain gerfydd ei

Uaw trwy'r dref, nac yn tori trwy drais i d
dy gymmydog, i'w ladd na'i ysbeüio. Ond
ai nis gelli di, dan dy gronglwyd dy hun, yn
ystafell encil dy enaid, adael i'th feddyliau

ddal i fyny chwant aílan, tra y mae dy galon

yn gweithredu ífolineb myfyriol gydag ef ?

Ai nis gelli di lusgo dy gymmydog i'th fFau,

ac yno ei larpio, aelod oddi wrth aelod trwy
dy falais, a'th galon heb gymmaint a gwaeddi,
Och, y lleiddiad ? Mewn gair, a elli di

guddio unrhyw bechod yn nen ddirgel dy
galon, yno i gadw ei fywyd, pan fyddo
yniofyn am dano trwy y gair a'r Ysbryd,
megys y cuddiodd Eahab yr ysbîwyr, gan
anfon cenhadau brenin Iericho i erlid ar eu
hol hwynt, fel pe buasent wedi myned
ymaith ? Fe allai y gelli dithau ddywedyd,
Y godinebwr, y lleiddiad, nid yw yma : dy
fod wedi anfon y rhai hyn ymaith er's

talm ; a thithau o hyd yn eu cuddio yn
hofFder dy enaid. Gwybydd, neu ti a gei

wybod ryw ddydd er dy wae, yr wyt yn wir
ddrygionus. Pe byddai gwreichionen o
fywyd Duw, neu gariad Crist yn dy fynwes,
er na ellit attal y cyfryw gynnhyrfiad.au yn
dy enaid, etto, ni byddai i ti eucelu, llawer líai

eu maethu yn dy fynwes ; a phan y'th

drechid, ti a waeddit am gymmhorth o'r

nef yn erbyn y rhai hyn, fel dinystrwyr dy
enaid.

Defn. 2. Yn 2il. Dangoswch eich ffydd-

londeb i Dduw, O, chwi saint, trwy wrth-
wynebiad gwrol, ac ymdrech yn erbyn yr
ysbrydolion hyn o ddrygioni. Yn gyntaf,
Ystyria, Gristion, fod pechodau calon yn
bechodau, yn gystal a rhyw rhai ereill

:

2 Bwriad y ffol sydd bechod ;" Dìar. xxiv. 9.

Y raae arian byw yn wenwyn yn y ffrwd
ddistylliedig, yn gystal ag yn y lwmp am-
mhur. Y mae aflendid, cybydd-dod, llof-

ruddiaeth, yn y galon gystal ag yn y weith-
red ; uffern yw pob cong] o uffern. Yn ail,

Ystyria, dy ysbryd yw eisteddle yr Ysbryd
Sanctaidd. Y mae efe yn cymmeryd y
galon oll ya drigfa iddo ; ac y mae yn bryd

iddo ymadael, pan welo ei d wedi ei osod
uwch ei ben. Na haloga dy ysbryd nes y
byddi wedi blino ar ei gymdeithas ef. Yn
drydydd, Ystyria y gall fod mwy o ddrwg
mewn pechod o eiddo y galon, nag o eiddo y
llaw a'r corph ; o herwydd fe gymmerir
mwyhâd y rhai hyny oddi wrth ymddygiad y
galon yn y weithred. Po fwyaf o'r galon a'r

ysbryd a ollynger allan, mwyaf o ddrwg sydd
yn caelei ollwngimewnat rywweithred bech-
adurus. Y mae gwrthgilio yn y galon yn fwy
na gwrthgilio. Oysur i enaid tlawd yw, pan
ei temtier ac y byddo mewn blinder am ei

lithriadau, er i'w droed lithro yn ol, etto nad
yw ei galon ddim yn tynu yn ol, ond yn wyn-
ebu at y nef a Christ ar yr un pryd. Felly,

cyfeiliorni yn y galon sydd waeth na bod â
chyfeiliornad yn y pen ; o'r achos hwn mae
Duw yn mwyhau pechod Israel â hyn, " Y
maent bob amser yn cyfeiliorni yn eu calon-

au ;" Heb. iii. 10. Eu calonau a redodd a
hwynt at y trosedd

;
yr oedd eilunaddoliaeth

yn hoff ganddynt ; ac felly, buan y gwneid
iddynt goelio yr hyn a'u boddiai yn oreu.

Megys, o'r ochr arall, po fwyaf o'r galon
a'r ysbryd a fyddo mewn rhyw wasanaeth
sanctaidd, mwyaf o wir ddaioni sydd ynddo,
er iddo syrthio yn fyr i ereill yn y dangosiad
allanol. Rhagorodd dwy hatling y weddw
ar y lleill oll, a Christ ei hun yn Farnydd

;

felly mewn pechod, er y dichon gweithred-
iadau tu fewnol pechod, mewn meddyliau
a serchiadau, ymddangos yn ysgafn yng
nghlorian dyn, o'i gymmharu â gweithred
oddi allan; etto, dichon fod amgylchidau
yn perthyn i'r rhai hyn a'u gwna yn fwy
na'r lleill yng nghyfrif Duw. Y mae Pedr
yn gosod pwys pechod Simon Magus ar j
meddylfryd drygionus a ddangosodd ei eir-

iau ei fod yn ei galon :
" Gweddi'a Dduw, a

faddeuir i ti feddylfryd dy galon ;" Act.

viii. 22. Yr oedd pechod Saul yn arbed
Agag, a'r goreu o'r defaid a'r ychain, ar ol

cael gorchymyn i'w difetha, yn llai o lawer
mewn gweithred nag oedd godineb a llof-

ruddiaeth Dafydd ; etto, fe'i gwneir yn gyd-
radd ag un mwy na'r ddau, sef dewiniaeth
ei hun : 1 Sam. xv. 23. Ac o ba le y cafodd
ei bechod ef y fath liw, ond oddi wrth
ddrygioni ei galon, oedd yn waeth na chalon
Dafydd, pan yn ddyfnaf yn y brofedigaeth ?

Yn bedwerydd, Os caiff Satan ddyfod i

mewn, a halogi dy ysbryd, O ! mor anhawdd
a fydd i ti sefyll ar hyny ! Yr wyt eisoes

wedi Uymeitian o'i gawl, ac ar hyn yn
debycach o gael dy drechu o'r diwedd i eis-

tedd i lawr, a chymmeryd dy lawn bryd o'r

hyn sydd, trwy i ti ei brofi, wedi llygru dy
archwaeth yn barod. A thi yn myfyrio,
a'th galon yn ennyn gan feddwl trachwantus,

peth rhyfedd fyddai oni thorai y tân allan

trwy dy wefusau neu waeth.

Cwest. Ond pa gynnorthwy a gawn yn er-

byn y fath yma o demtasiynau Satan ì A
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At. Yr wyf yn dy gyfrif di yn Gristion, ! meddyliau a'i dymuniadau. Os yw y tafod

sydd yn gofyn fel hyn ; ac os wyt ti yn gof

yn mewii syniledd calon, y mae yn dy brofi

yn un. Pwy arall a ofnai, neu a ddymunai
o chlifrif ymwared rhag y gwestwyr liyn I

llyd yn oed pan weddio dyn anianol am
ymwared oddi wrthynt, drwg fyddai ganddo
i'w weddi gael ei gwrandaw. Nid etto, Ar-
glwydd, yw llef calon y fath un, fel yr addef

Awstiii am dano ei hun. Y mae pechod

mor wirioneddol yn eppil yr enaid, ag yw
plant yn eppil ein cyrph ; ac y mae yn cael

cymmaint tì'afr yn ein golwg, ie, mwy : canys

fe all y pechadur ladd plentyn i gadw pech-

od yn fyw : Mica vi. 7. Ac o bob pechodau,

nid oes un yn fwy anwyl na phechodau
calon.

1. Am eu bod yn gyntafanedig y galon

bechadurus, a nerth penaf yr enaid ar waith

ynddynt.
2. Am fod gan y galon fwy o rwysg yn-

ddyut nag mewn gweithredoedd oddi allan.

Y mae y dyn balch yn fynych wedi ei raífu

wrth wychder bychan ; ác nis gall efe ym-
wychu ;ic ymddangos i ereill yn y byd gyda'r

rhwysg a ddymunai efe: ond o fewn i'w

fynwes ei hun, gall osod chwareufwrdd i

fyny, a dyfod ym mlaen yn ei dyb ífol yn dy-
wysog mor fawr ac y myno. Gall y dyn
maleisus yntau, yn ei ddymuniadau, ladd

cynuifer mewn ychydig fynydau, ag a ladd-

oddyr angel mewn noswaith o lu Senacherib.

Gallai Nero fel iiyn ladd holl bobl Rhufain
ar y blocyn ar unwaith.

3. Y pechodau hyn a arosant gyda'r enaid,

pan fyddo ereill yn ei adael. Wedi i'r

pechadur anafu ei gorph trwy feddwdod ac

aüendid, a phrifìo yn tilwr methedig, anallu-

og i ganlyn gwersyli y diafol yn hwy yn y
tìyrdd hyny

;
yna, bydd i'r chwantau mell-

dithiol hyn borthi y pechadur âg ystoriau

am ei hen gastiau a'i fwyniant. Mewn gair,

nid oes i'r chwantau calon hyn ddirn ond
tystiolaeth y gydwybod am Dduw i'w dar-

ostwng. Y niae pechodau ereill yn rhoddi
dyn i gywilydd o flaen dynion ; ac megys yr
oedd riiai a gredasant yng Nghrist, heb
feiddio ei gyffesu ar gyhoedd, am eu bod yn
cant gogcmiailt dynion ; felly y mae rhai

pechaouriaid, a attelir rhag árddel eu chwant
ar gyhoedd, o herwydd yr un tynerwch i'w

gair da. Ond nid oes dim ofn am hyny, os

gallant ond anghofio fod y nefoedd yn eu
gweled, neu beiswadio eu hunain nad oes

dim perygl oddi yno : yna, y mae y ífordd yn
rhydd

;
gallant fod mor ddrwg ag y niyn-

ont. Y pethau hyn a wníìnt i bcchodau tu-

fewnol gael eu gwaagn a'u coileidio mor dn.
Gaa hyny, os gelli di gael dy galon yn ym-
roddi yn erbyn y rhai hyn, gallaf anturio dy
alw yn wir Gristion ; ac er dy gynnorthwyo
i'w herbyn

—

Jaf. Bydd daer ar Dduw mewn gweddi,
am iddo ysgog a threfnu dy galon, yn ei

yn ddrwg, inor anilywodraethus fel nas gall

ond ychydig ei ddofi, O ! beth yw y galon
yr ehed y fath liaws o feddyliau allan o honi,

cyn amled a'r gwenyn o'r cwch, a gwreich-
ion o'r ffwrn / Nid yw ar law dyn, ie, y
duwiolaf ar y ddaear, i wneyd hyn heb
gymmhorth dwyfol. Am hyny y cawn
Dafydd mor fynych yn llefain am hyn, caei

trefnu ei lwybrau yn ol ei ajr ef, uno ei galon
i'w ofni, a gogwyddo ei galon at ei dystiol-

aethau. Fel gwas, pan fyddo y plentyn y
mae yn gweini iddo yn aflonydd, ac na
chymmer ei reoli ganddo ef, efe a eilw ar y
tad i ddyfod ato

;
yr hwn, pan gyntaf y dy-

wedo air, a wna y plentyn yn ddistaw. Yn
ddiammheu, yr oedd Dafydd dduwiol yn
cael ei galon yn drech na'i fedr a'i allu ef

;

a hyn a barodd iddo gyrchu mor fynych yn
yr achos at Dduw. Yn wir, y mae Duw
wedi addaw cymmaint a hyn i'w blant,
" fforddio eu cerddediad" iddynt {Scdm
xxxvii. 23), yn unig y mae yn edrych am
iddynt ddwyn eu calonau ato ef i'r dyben
hwnw. " Treigla dy weithredoedd ar yr
Arglwydd, a'th feddyliau a safant" (I)iar.

xvi. 3), neu a drefnir. A wyt ti yn wynebu
ar ordinhâd lle yr wyt yn sicr o gyfarfod

Satan, yr hwn a'th flina di â meddyliau byd-
ol, a gwaeth fe allai ? Gâd i Dduw glywed
o'th enau i ba le yr wyt yn myned, a pha
beth yw dy ofnau. Byth nid yw yr enaid yo.

teithio mewn cystal trefn a phan y rhoddo
ei hun dan arweiniad Duw.

2il. Gosod wyliadwriaeth gi-ef ar dy syn-
wyrau oddi allan: y rhai hyn yw porthladd-

oedd Satan
;
yn enwedig y llygaa a'r glust.

Cymmei' ofal beth a ddygech i mewn trwy
y rhai hyn. Anfynych yi* ä ymddyddan
ofer heibio heb adael rhyw orlliw ar y galon.

Fel y mae awyr afiach yn tueddu at lygriad

pethau blasus ynddynt eu hunain ; felly,

yniddiddanion diflas i 'lygru meddwl pur-
aidd. Am hyny, edrych ar i ti anadlu mewn
awyr bur. Ac am dy lygad, na Äd iddo
wibio : y mae gwrthddrychau nwyfus yn
peri meddyliau nwyfus. Gwyddai Iob fod
ei lygad a'i feddyliau yn debygol o gydfyn*
ed ; ac am hyny, i ddiogelu y naill, y mae
yn gwneud aniinod â'r ltn.ll : Iob xxxi. I.

3ydd. Bwrw olwg arnat dy hun yn fyn-

ych mewn diwrnod, a chraffa pa gymdeith-
iòn sy gyda'th galon. Bydd meistr gofalus

yn mynycli edrych i'w weithdy, i weled beth

y mae ei weision arno : a Christion doeth a

j

wna yr un modd. Gallwn wybod wrth y
|

swn yn yr ysgol nad yw y meistr yno. Ý
mae ìlawer o'r camreolaeth yn ein mynwesau
ninnau yn codi oddi wrth yr esgculusdra c

edrych i'n calonau. Yn awr, wrth ym-
ddiddan à'th enaid, gwna yr ymholiad tri-

phlyg hwn :

—

(laf.) Ai da, ynte drwg, yw yr hyn y maej
dy galon yn myfyrio arno ì Oa (Äwg, y fatb
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ag yw meddyliau balch, aflan, anyraddiried-

us, dangos dy líieiddiad o honynt, a cher-

ydda yn llym dy enaid am gymmaint ag

ymddiddan â hwynt ; o'r hyn ni all dim

ddyfod ond anfri ar Dduw, a niwed i'th

enaid dy hun : a chynnhyrfa dy galon i alaru

o achos eu cymmydogaeth ddrwg hwynt.

Trwy hyn ti a roddi dystiolaeth o'th ffydd-

londeb i Ddnw. Pan alarodd Dafydd am
Abner, dywedir, " Holl Israel a wybuant y
diwrnod hwnw, na ddarfuasai o fodd y bren-

in ladd Abner;" 2 Sam. iii. 37. Bydd i'th

alar dithau, am y meddyliau hyn, ddangos

aad ydynt o honot ti yn gymmaint ag o

Satan.

(2il.) Oni byddant yn amlwg ddrwg, ym-
ofyn ai nid ydynt yn ddychymmygion gwag,

ôfer, a disyíwedd, heb fod yn wasanaethgar

i ogoniant Duw, na'th les dy hun, nac ereill.

Ac os felly, na fydd lonydd nes gwneyd dy
hun yn ddealladwy o fwriad Satan ynddynt
i'th erbyn. Er nad ydynt at dy fwriad di,

y maent at ei fwriad ef—hwy a wnânt ei

dro ef i'th gadw di rhag rhai gwell. Colli

mae yr holl ddwfr a redo heibio i'r felin
;

ac yn ofer yr ä dy holl feddyliau dithau, a

fyddo heb dy gynnorthwyo at gyflawni

gwaith Duw yn dy alwedigaeth gytí'redinol

& neillduol. Nid erys y wenynen ar flodeu-

yn nad ellir sugno mêl o hono ; ac ni ddylai

y Cristion chwaith. Dylid ddywedyd wrth
dy enaid, Pa ham yr eisteddi yma yn segur,

pan y mae genyt gymmaint i'w wneuthur
dros Dduw a'th enaid, a chyn lleied o amser
i'w gyflawni ynddo 'ì

(3ydd.J Os gweli eu bod yn dda o ran
mater, y rhai y mae dy galon yn brysur o'u

deutu, yna ymofyn a ydynt yn dda o ran

pryd a dull. Heb hyn, y maent yn dirywio.

(1.) Am y pryd. Ffrwyth da yw hwnw a

ddygir yn ei bryd. Yr oedd Crist yn caru

y gwaith y mynai ei fam ei osod arno, gys-

feal a hithau (loan ii. 4); ond ni ddaethai ei

awr ef. Meddyliau a myfyrdodau d»wedi eu
eamgyfleu ydynt debyg i rai deongliadau ar

yr Ysgrythyr, yn wirioneddau da, ond yn
agoriadau drwg. Nid yw y rhai hyn yn
addas i'r lleoedd y tynir hwynt o honynt,
na'r lleill i'r amser. Gweddio pan y dylem
wrandaw, neu fyfyrio ar y bregeth pan y
dylem weddio—ysbeilio Duw un ffordd yw
hyn, i dalu iddo yn y llall.

(2.) Craffa yn ddyfal ar y dull. Dichon
dy galon fyfyrio ar fater da, a'i andwyo yn
y gwneuthuriad. Yr wyt, fe allai, yn
meddwl am dy bechodau, ac am weithio dy
galon i deimlad o honynt ; ond fel hyn, tra

yr wyt yn cynnhyrfu dy alar, yr wyt yn
gwanhau dy ffÿdd ar yr addewid : dyna dy
bechod. Llawfeddyg drwg yw efe, a ä mor
ddwfn wrth agor gwythîen nes y toro red-
weii (artery) ac anafu y fraich, os nad lladd

y dyn. Neu, yr wyt yn meddwl am dy
deulu, a darparu iddynt—hyn a ddylid ei

wneyd, a gwaeth na'r di-ffydd fyddi os es-

geulusi—ond fe allai fod y meddyliau hyn
mor derfysglyd a dihyder a phe na byddai
addewid na rhagluniaeth i'th gymmhorth.
Mae Duw yn cymmeryd hyn yn ddrwg, am
ei focl yn gwarthruddo ei ofal ef am danat.
O ! mor agos yw ein dyledswydd yma at ein

pechod ! Y mae gofal cymmedrol yn angen-
rheidiol fel balsarn (ballast) i'r enaid

;

ychydig chwaueg a'i sudda dan y tonau o
anghrediniaeth. Yn debyg i rai pethau tra

iachus; ond un radd fwy o boethder, neu
oerder, a'u gwnai yn wenwyn.

PENNOD VIII.

Y modd y mae Satan ya ymgais am lygru meddwl
y Cristion â chyfeiliornad.

Yr ail fath o bechodau ysbrydol yw y cyf-

ryw ag sydd nid yn unig yn cael eu gweith-
redu yn yr ysbryd, ond yn perthyn i wrth-
ddrychau ysbrydol, addas i natur yr enaid,

sydd yn ysbr^^d ; a'r rhai hyn heb ymhela â
gwyniau a chwantau cnawdol, yn y rhai nid
yw yr enaid yn gweithredu ond megys ym-
geisydd dros y corph, ac yn gyfranog o'i

fwyniant, yn unig mewn ffordd o gydym-
deimlad ; o herwydd fel nad yw yr enaid yn
teimlo poenau y corph mewn un ffordd ond
trwy gydymdeimlad, feliy nid ydyw chwaith
yn rhanog yn mhleserau y cnawd trwy ddim
blas priodol y mae yn ei gael arnynt, ond yn
unig fel y mae, trwy ei agosrwydd at y
corph, yn cydymdeimlo â'i londer. Eithr
mewn drygau ysbrydol sydd yn llygru y
meddwl, yma y mae yr enaid yn ysgog yn ei

gylch ei hun, gyda hyfrydwch priodol iddo
ei hun ; ac nid oes dim llai o'r rhai hyn nag

|

o'r lleill. Prin y mae un chwant cnawdol

j

heb fod rhyw bechod ysbrydol yn dwyn
|

tebygoliaeth iddo—fel y dywedant nad oes

I

un math o greadur ar y tir, heb fod rhyw

j

gyfí'elyb iddo yn y môr. Éelly, gall calon

|

dyn fagu pechodau ysbrydol, yn atteb i

j

chwantau cnawdol. Am buteindra ac aflen-

]

did y cnawd, y mae eilunaddoliaeth a ddar-

j

lunir yn yr Ysgrythyr yn odineb ysbrydol

;

ac oddi wrtho y gelwir eisteddle Anghrist
yn Sodom ysbrydol. Am fedd-dod anianol,

I y mae meddwdod y meddwl, sydd ynbrwysgo
! y farn â chyfeiliornad ; a meddwdod caìon,

J

mewn gofalon ac ofnau. Am falchder

I cnawdolmewntegwch, cyfoeth, acanrhydedd,

y mae balchder ysbrydol mewn doniau,

;

grasusau, &c. Yn awr, â'r fath yma y mae
ì Satan, mewn modd enwedigol, yn rhuthro
I ar y Cristion. Angenrheidioí fyddai ym-
ddiddan helaethach nag a allaf fi roddi i

redeg tros amryw fath o honynt. O fysg

llawer, mi a ddewisaf allan ddau neu dri.

Yn gyntaf, Y mae ymgais Satan am lygru y
meddwl âg egwyddorion cyfeiliornus. Yr
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oedd efe ar waith ym mhlaniad cyntaf yr

efengyl, yn hau ei efrau agos cyn gynted a

Christ ei wenith ; a'r rhai hyn a dyfasant

raewn cyfeiliomadau dinystriol, i'e, yn aniser

yr apostolion : yr hyn a barodd iddynt gym
meryd y cryman chwynu yn eu dwylaw, ac

ymgais yn eu holl epistolau am ddadym-
ohwel Satan ynei fwnad hwn. Yn awr, y
mae gan Satan fwriad triplilyg yn ei gais

hwn i lygru meddyliau dynion, proífeswyr

yn enwedig, â chyfeiliornad.

DOSB. i.

laf. Efe a wna hyn o'i genfigen at Dduw

;

yn erbyn yr hwn nis gall ollwng ei falais

mewn uwch gradd, na thrwy lygru 1 ei wir-

ionedd, yr hwn y mae Duw wedi gosod y fath

fri arno. " Ti a fawrheaist dy air uwch law
dy enw oll ;" Salm cxxxviii. 2. Y mae pob
creadur^yn dwyn enw Duw: ond yn ei air,

a'i wirionedd cynnwysedig ynddo, y mae yn
ysgrifenedig mewn Uawn llythyr; ac am
hyny, mwy dewisol ganddo hwn na'i holl

weithredoedd ereill. Nid cymmaint ydyw
ei ofal beth a ddaw o'r byd a'r cwbl sydd
ynddo, ond iddo ef gadw ei air ac achub ei

wirionedd. Cawn weled y byd, cyn bo hir,

yn lìlam oleu
; y nef a'r ddaear a änt heibio

:

ond " gair yr Arglwydd a bery yn dragy-

wydd." Pan fyno Duw, efe a all greu mwy
o'r fath fydoedd a hwn ; ond nis gall efe

wneuthur gwirionedd arall : ac am hyny, ni

chyll efe un iod o hono. Gan fod Satan yn
gwybod hyn,y mae yn gosod ei holl synwyrau
ar waith i ddiwyno hwn, a'i hacru trwy
athrawiaeth afiach. Y gair yw y drych yn yr
hwn y gwelwn Dduw ; ac wrth edrych arno,

ni a newidir i'w ddelw trwy ei Ysbryd. Os
gwneir holltau yn y drych hwn, yna y
dychymmygion a fydd genym am Dduw a'i

camddarluniant i ni ; eithr y mae y gair, yn
ei glaerder naturiol, yn ei osod ger bron ein

llygad yn ei holl ogoniant.

2il. Y mae ei ymgais am ddenu i'r pechod
ysbrydol hwn o gyfeiliornad, fel y modd
mwyaf cyfrwys ac effeithiol i wanhau, os nid

i ddinystrio, grym duwioldeb ynddynt. Y
mae yr apostol yn cyssylltu "ysbryd nerth

a phwyll ;" 2 Tim. i. 7. Y wir, y mae grym
duwioldeb mewn ymarferiad yn ymddibynu
llawer ar bwyll, neu iachusrwydd barn.

Plentyn gwirionedd ydyw duwioldeb ; ac os

mynwn iddo gynnyddu, rhaid iddo gael ei

faethu â gwir laeth ei fam ei hun. Am hyn
ein hannogir i " chwennychu didwyll laeth

y gair, fel y cynnyddom trwyddo ef ;" ] Pedr
ii. 2. Os bydd gyda'r llaeth hwn ond ych-

ydig gyfeiliornad, nid ydyw mor faethlawn.

Y mae pob cyfeiliornad, er mor ddiniwed yr

1 Y mae y cyfieithydd yn gweled achos i ddymuno
ac i erfyn am i'r hyn y cyfarwyddwyd yr awdwr
enwog i'w ysgrifenu yn y ddau ddosbarth byn, gael

lle a deibyniad dyladwy, gydag ystyriaeth dwys
neillduol. Y tnae yn gofyn ac yn haeddu hyny, fel

y rhanau ereill yn gyffredinol o'i waith rhagorol.

ymddangoso, yn tynu ymaitb, fel yr eiddew,
ryni cariad yr enaid oddi wrth dduwioldeb.
Hosea a ddywed i ni fod godineb a gwin yn
dwyn y galon ymaith: yn awr, godineb
ysbrydol ydyw cyfeiliornad. Y mae Paul yn
son am ddyweddiad rfaai i Grist. Pan dder-
bynio dyn gyfeiliornad, y mae yn derbyn
estron i wely Crist ; a natur cariad godinebus
yw dwyn ymaith galon y wraig oddi wrth ei

gwir briod, fel nad ymhyfryda hi yn ei gym-
deithas ef, fel yng nghymdeithas ei charwr
godinebus. Ac oni welwn ni gyflawniad o
hyn heddyw ? Onid oes llawer yn dangos
mwy o sel i ddadleu dros un cyfeiliornad, na
thros lawer o wirioneddau ì Mor rhyfedd

y mae calonau llawer wedi eu dwyn ymaith
o íFyrdd Duw, a'u cariad wedi oeri at ordin-
hadau a chenhadau Crist ! Ac y mae hyn i

gyd yn deilliaw oddi wrth ryw egwyddor
lygredig, a gafodd le yn eu mynwesau; a
liono yn gwthio Crist a'i wirionedd draw, fel

y gwnai Agar a'i mab i Sara a'i phleutyn.
Yn wir, ni fwynha Crist byth wir gariad
priodasol oddi wrth yr enaid, nes y byddo
iddo, fel Abraham, droi y rhai hyn dros y
drws. Nid ydyw cyfeiliornad yn beth mor
ddiniwed ag y tybia llawer : y mae fel ym-
borth afiach i'r corph, sydd yn gwanhau yr
ysbrydoedd, ac yn gorlwytho yr holl gorph

;

anfynych yr ä ymaith heb dori yn ddoluriau.

Megys y mae y wybodaeth o Grist yn codi
enaid uwch law halogedigaeth y byd, felly y
mae cyfeiliornad yn ei faglu a'i fradychu i'r

chwantau hyny, y diangasai unwaith o'u

dwylaw.
3ydd. Y mae gan Satan, wrth dynu enaid

i'r pechod ysbrydol hwn, fwriad i aflonyddu
heddwch yr eglwys, yr hon a rwygir ac a

ddernir pan ddel y llong dân hon i mewn.
" Yr ydwyf yn clywed fod ymrafaelion yn
eich mysg chwi," medd Paul, " ac o ran yi

wyf fi yn credu : canys rhaid yw bod heres-

iau:" 1 Cor. xi. 18, 19. Ymrafaelion ydyw
eppil naturiol heresi. Nid da y cytuna cyf
eiliornadâchyfeiliornad,oddieithr ynerbyn)
gwirionedd : yna, yn wir, fel Pilat a Herod
hawdd ydyw eu cael yn gyfeillion. ( md pai

dybier fo<l gwirionedd wedi ei faeddu, a'i

frwydr drosodd gydag ef
;
yna, hwy a syrth-

iant allan yn eu plith eu hunain : ac am hyny
nid rhyfedd fod cyfeiliornad yn gymmydo^
mor tíinderus i wirionedd. O, Syrs, y fatì

ddistawrwydd a heddwch hyfryd oedd yn
mysg Cristionogion ddeuddeiig mlynedd yi

ol. Yr wyf yn meddwl mai hyfryd ydyv
edrych yn ol ar y dyddiau da hyny, yn '

golygiad hwn ; er fod ganddynt eu blindera*

tfordd arall ; etto, nid mor anghysurus, an
fod yr ystorm hono yn uno, a hon yn gwa
hanu ysbrydoedd y saint. Y cyfryw oed(

undeb a chariad Cristionogion, fel ygallasa
erlidwyr yr amser hwnw ddywedyd, megy
eu liynatìaid am saint y prif oesoedd
'l Gwelwch fel y maent yn caru eu gilydd

!



YN ERBYN DETGAÜ YSBRYDOL. 125

Ond, och! yn awr hwy allant wawdio a

dywedyd, Gwelwch y rhai a fu yn caru mor

anwyl, yn barod i dynu allan gyrn gyddfau

eu gilydd

!

DOSB. i.

Defn. Caiff y cymmhwysiad o hyn fod yn

unig mewn gair o annogaeth i bawb, yn en-

wedig i chwi sydd yn dwyn enw Crist trwy

broffes fwy arbenig o hono. O, gwyliwch

rhag yr haint enaid hwn—y pla hwn yn y
pen ! Yr wyf yn gobeithio na thybiwch hyn

yn afreidiol ; o blegid afìechyd yr amseroedd

ydyw. Y mae y pla hwn wedi dechreu, îe,

yn ymdaenu yn'gyflym : prin y cawn ddiad-

ell neu gynnulleidfa heb y gramen hon yn

eu mysg. Yr oedd Paul yn bregethwr y
gall y goreu o honom ymgais am ei ddilyn

;

ac y mae efe yn gwasgu hyn ar y saint, 'ie,

yn ystod parhaus ei bregethiad, yr oedd yn

un rhan o'i bregeth ef; ac y mae yn ein

gosod ninnau, bregethwyr, ar y gwaith hwn

:

I Edrychwch arnoch eich hunain, ac ar yr

holi braidd ; canys myíi a wn hyn, y daw, ar

ol fy ymadawiad i, fleiddiaid blinion i'ch

plith ; ac o honoch chwi eich hunain y cyfyd

gwyr yn llefaru pethau gyrdraws ; am
hyny, gwyliwch ;" Act. xx. 28—31. Ac yna

y mae yn gosod o'u blaen ei esampl ei hun,

na wnaeth efe ond prin un bregeth dros

lawer o flyneddoedd, heb fod hyn yn rhan o

honi, "rhybuddio pawbnos a dydd â dagrau."

JSTid oes achos i ni brophwydo pa dwyllwyr

a all ddyfod ar y bwrdd pan elom ni ymaith;

y mae gormod o'r haid hon ar y bwrdd eis-

oes yn tynu disgyblion ar eu hol. Ac os y

w

yn ddyledsw}rdd arnom ni eich rhybuddio

am danynt, yn ddiau dylech chwithau wylio

rhag eich arwain gan neb o honynt i brofed-

igaeth, yn yr awr hon, yn mha un y mae
Satan wedi ei ollwng yn rhydd mewn mesur
mor helaeth i dwyllo y genedl. Oni ellwch

chwi gael eich suro â'r lefain hon mor hawdd
a'r disgyblion, y rhaiymae Crist yn erchi idd-

ynt ymogelyd ( A freiniwyd chwi uwch law

eglwysi Galatia a Chorinth, llawer o ba rai

a lygad-dynwyd gan athrawon gau ac adro-

wyd mewn ystyr at efengyl arall ì A aeth

Satan yn un uniongred ? Neu a gollodd ei

offerynau ef eu cyfrwysdra, y rhai a helant

am eneidiau ì Mewn gair, ai nid oes tuedd-

iad yn dy galon lygredig di at gyfeiliornad ì

Ai nid oes ynot ogwyddiad, sydd fel myg-
darth, yn ei wneuthur yn naturiol i'r chwyn
yma dyfu yn dy dir? Oni w'eli di lawer

wrth draed y gelyn hwn, ar ol bod yn eistedd

ar fynydd eu ffydd, ac yn meddwl na syflid

hwy yn dragywydd ì Yn sicr, buasai yn
chwith ganddynt glywed—Chwi yw y bobl
a ammherchwch Sabbathau, a gyfrifir gen-

ych yn awr yn sanctaidd ; chwychwi a
drowch yn Forganiaid, y rhai ydych yn awr
yn ífieiddio yr enw ; chwi a ddirmygwch
brophwydoliaeth, y rhai yn awr a ymddang-
oswchmordra-pharchus o'rprophwydi; chwi

a deflwch ddyledswyddau teuluaidd dros j
drws, er na feiddiwch yn awr fyned o'ch tai

nes i chwi fod wedi gweddio yno. Etto, y
mae y pethau hyn, a mwy na'r rhai hyn,
wedi dyfod i ben : ac onid ydyw yn gweddu
i ti, Gristion, ymogelyd rhag dy gwympo
dithau hefyd ? Er dy ragflaeniad :

—

laf. Bydded dy ymgais penaf am gyfnew-
idiad trwyadl yn dy galon. Os unwaith y
bydd gwreiddyn y mater yno, a thithau wedi
dy sylfaenu ar Grist, trwy ffydd fywiol, yr

wyt yna yn ddiogel ; nid wyf yn dywedyd yn
hollol rydd o bob cyfeüiornad ; ond yr

wyf yn sicr o hyn, yn ddiogel rhag suddo
dy enaid mewn cyfeiliornad damniol. "Oddi
wrthym ni yr aethant hwy allan," medd
loan; " ond nid oeddynt o honom ni:

canys pe buasent hwy o honom ni,hwya aros-

asent gyda ni ;" 1 Ioan ii. 9. Fel pe dywedas-
ai, Yr oedd ganddynt ryw broffes oddi allan,

a gwaith cyffredin yr Ysbryd gyda ni ; a hyn
y maent naill ai wedi ei golli, neu wedi ei

ddwyn trosodd i wersyll y diafol ; ond erioed

ni bu ganddynt eneiniad yr Ysbryd sanct-

eiddiol. Wrth hyn y mae yn eu gwahan-
iaethu hwynt {adn. 20), ac yn cysuro y rhai

diffuant, y rhai o bosibl a allent fod yn ofni

eu cwymp eu hunain trwy eu gwrthgiliad

hwynt: " Eithr y mae gennych chwi enein-

iad oddi wrth y sanctaidd hwnw, a chwi a
wyddoch bob peth." Un peth ydyw gwybod
gwirionedd

;
peth arall ydyw ei wybod trwy

eneiniad. Gallrhagrithiwr gyrhaeddy cyntaf

,

y duwiol yn unig yr olaf. Yr eneiniad hwn
sydd yn rhoddi i'r enaid arogl y wybodaeth
o Grist. Y rhai hyny sydd yn ysbail addas

i dwyllwyr, sef y rhai a oleuwyd, ond ni

fywhawyd. O ! da ydyw cael y galon wedi
ei chryfhau â gras ; dyna angor a'n ceidw
rhagmyned gyda'r ílif, arhag ein " harwain
oddi amgylch âg athrawiaethau amryw a
dieithr," fel y mae yr apostol yn rhybuddio:

Heb. xiii. 9.

2il. Bydd ddyfal wrth waith marwhâd:
croeshoelia'r cnawd beunydd. Y mae heresi,

er mai pechod ysbrydol ydyw, yn cael ei

gyfrif gan yr apostol ym mysg gweithred-

oedd y cnawd (Gal. v. 20), am mai ysgogiadau
cnawdol sydd yn ei fagu, ac ymborth a than-

wydd cnawdol sydd yn ei faethu. Ni throdd

neb erioed yn heretic heb fod cnawd yn y
gwaelod ; un ai gwasanaethu eu boliau, neu
drachwant o falchder. Yr oedd yn ffordd

i'r llys, neu yn diogelu eu meddiannau, ac

yn cadw eu bywyd ; megys mai tân a ffa-

godau ydyw gwobr gwirionedd weithiau. Y
mae rhyw ddrwg neu gilydd yn y gwellt,

pan fyddo leiaf yn y golwg : ac am hyny, nid

rhyfedd fod i heresiau ddiweddu yn y cnawd,
pan y mae eu tarddiad, mewn rhyw ddull, o

hono. Y lliflyn yn y pen, mewn lleithder

o'r cylla y mae yn codi
; y mae yn dychwelyd

yno, neu i'r ysgyfaint
;
yr hon, o'r diwedd,

a lygrir, ac a dr yn friwiau. Serchiadau
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cnawdol yn gyntaf a anfonant eu mygdarth
i'r deall, gan gymmylu, ie, ei wobrddenu, i

dderbyn y cyfryw a'r cyfryw egwyddorion
;

a'r rhai hyn, wedi eu derbyn, a ddisgynant
i'r fuchedd, gan lygru hono â'r gorfriw o

lialogrwydd. Felly, Gristion, os unwaith y
gelli ryddhau dy huu o'th ymrwymiadau i'r

cuawd, a dyfod yn wr rhydd, fel ag i beidio

rhoddi dy lais (vote) i foddio ofn, neu obaith

cnawdol, ti a fyddi feily yn gyfaill cywir i

wirionedd.

3ydd. Disgwyl yn gydwybodol wrth wein-
idogaetìi y gair. Y mae Satan, yn gyffredin,

yn cau y glust rhag gwrandaw athrawiaeth
iachus, cyn ei hagor i dderbyn un llygredig.

Dyma drefneneidiauyngwrthgilio oddi.wrth

wirionedd : "Oddiwrth y gwirionedd y tro-

ant, ac at chwedlau y troant ;" 2 Tim. iv. 3,

4. Y mae Satan, fel lleidr cyfrwys, yn tynu
enaid o'r brif-ffordd i ryw heol neu gilfach,

ac yno yn ei ysbeilio o'r gwirionedd. Trwy
wrthod un ordinhâd, yr ydym yn difuddio

ein hunain o fendith y lleill oll. Na ddywed
dy fod yn gweddio am gael dy dywys i wir-

ionedd ; ni wrendy efe dy weddi, os wyt yn
troi ymaith dy glust rhag gwrandaw y gyf-

raitli. Y neb sydd yn caru ei blentyn, pan
ei gwelo yn chwareu llech, efe a'i chwipia i'r

ysgol. Os yw Duw yn caru enaid, efe a'i

dwg yn ol at y gair gyda chywilydd a gofid.

áydd. Pan glywech un athrawiaeth anar-

ferol, er mor foddhaol y byddo, na phrioda
hi ar frys ; myn ryw weíl tystiolaeth am
dani cyn i ti agor dy galon iddi. Y mae yr
apostol yn wir yn erchi i ni lettya dieithriaid,
" canys felly y llettyodd rliai angylion yn
ddiarwybod" (lleb. xiii. 2) ; ond ni fyn efe i ni

gael ein " harwain oddi amgylch âg athraw-
iaeth ddieithr" (adn. 9); wrthhyn, sicr wyf
fod rhai wedi llettya diafliaid. Yr wyf yn
addef nad digon i beri gwrthod athrawiaeth
yw ei bod yn ddieithr i ni ; ond sail sy genym
i ddisgwyl ac ymofyn. Yr oedd yn rhyfedd
gan Paul fod y Galatiaid wedi eu symmud
mor fuan oddi wrtlio ef, a'u galwasai i ras

Crist, atefengyl arall: hwy a ddylasent aros

nes liysbysu y mater i Paul, a gofyn ei farn
yntau. Pa beth ì Yn ebrwydd ar ddyfodiad
hudwr i'r wlad, ac agor ei feichyn, prynu ei

bethau oll ar y golwg cyntaf ! O gyfeillion,

oni fyddai yn fwy doeth gweddio drachefn a
thrachefn uwch beny fathdybiau newyddion,

j

chwilioygaira'n calonau wrtho ; ie, a pheidio !

ymddiried i'n calonau ein hunain, ond gofyn
cynghor gan ereill hefyd ; ac onid oes cym-
maint cred genych i'ch gweinidug, etto,gan y
Cristionogion mwyaf duwiol, gostyngedÌLT, a
diysgog a alloch eu cael ì Mae cyfeiliornad

fel pysgodyn, yr hwn y mae yn rliaid ei

fwyta yn fuan, neu fe ddrewa. Pan dorodd
Lcyfeiliornadau enbydus hyny allan yn
loegr Newydd, O, mor ansefydlog oedd

llawer o'r eglwysi ! y fath grochfloedd a
wnaed, fel pe buasai mwnglawdd aur wedi

ei gael ! Ond ar ol ennyd, pan ymddangps-
odd y cyfeiliornadau hyny yn eu lliw, ac y
gwelwyd i ba le yr oedd eu tueddiad, sef i

ddinystrio eglwysi, ordinhadau, agrym duwr
ioldeb

;
yna, y rhai oedd yn ofni Duw, ereu

bod wedi cilio o'r neilldu, a droisant yn ol

gyda chywilydd a gofid.

PENNOD IX.

Am falcluler doniau, a'r modd y temtia Satan y
Cristiun iddo.

Yr ail ddrwg yr annog Satan iddo—y saut
yn enwedig—yw balchder ysbrydol. Dyma
y pechod a'i gwnaeth ef o angel gwynfyded-
ig yn gythraul melldigedig. Ac fei mai
hwn oedd ei bechod personol ef, felly y mae
ei ymgais penaf am ei fagu ym mysg meib-
ion dynion : ac efe a lwyddodd mor bell

gyda'n rhieni cyntaf, nes yw y pechod hwrn,

hyny hyd heddyw, yn hòni rhyw hawl i

oruchafiaeth yn y galon, ac yn defnyddio
drwg a da i lusgo ei gerbyd. Yn gyntaf, y
drwg. Y mae balchder yn myned i mewn
i lafur pechodau ereill : llafurio y maeut
hwy i wneud hon yn wych ; fel deiliaid

ddal i fyny wychder a rhwysg eu tywysog.
Fel hyn y gellwch weled rhai yn gweithio
ac yn ymboeni yn galed, yn hudo, yn twyilo,

yn gorthryuiu, a pha beth yw eu hamgais
O, cael etifeddiaeth i gynnal eu balclider.

Ereili a druthiant, a wenieithiant, a ddy-
wedant gelwydd, ac a ffugiant ; ac i ba beth
1 gynnorthwyo balclider i fyny i ben rhyw
fryn o anrhydedd. Drachefn, fe ddefnyddií
balchder yr hyn sy dda : gall weithio â^
arfau I3uw ei hun, ei ordinhadau, trwy bí

rai y dwg yr Ysbryd Glân ei deyrnas o raí

ym mlaen yng nghalonau ei saint. Llogir
3

rhai hyn yn fynych i falchder. Gall dyi
fod yn dra gwresog mewn gweddi a phoenui
yn pregethu, a balchder fod hyd y meist:

y mae yn ei wasanaethu, er mai yn lifra

Duw. Gall lechu am noddfa yn y gweith
redoedd sancteiddiolaf, ac ymguddio dai

odreu rhinw-edd ei hun. Fel hyn, tra y ma
dyn yn rhoddi elusen, gall balchder fod y
eilun dirgel i ba un y mae efe mor rhwyd»
yn gwastraffu ei aur. Anhawdd yw newym
y pechod hwn : nid oes braidd ddim nas gaJ

efe fyw arno ; dim mor wael nas gall caloi

falch ymddyrchafu arno ; na dim mor gya
segredig na haloga hi ef

;
gwna, hi a faid»

yfed o gawgiau y cyssegr ; ie, yn hytrach n
threngu, hi a ymbortha ar furguniaid pecb
odau ereill. Tra anhawdd yw trechu y pechot

a yingyfyd o ddarostyngiad }>echodau ereil

Yr anwesyn hwn, balchder, a gynnhyrfa y
cnaid i wrthsefyíl ; ie, inewn ystyr, i lad<

rliai pechodau, megys i ddangos eu pena
mewn bost, a chwythu y creadur i fyny
thyb am dano ei hun uwch law ereill. Megy



YN EEBYN DRYGAU YSBBYD0L. 127

y Pharisead, yr hwn trwy falchder a ym-

ffrostiodd nad oedd efe fel y publican. Felly,

bydd gan falchder, oni edrychir ar ei ol,

waith ym mhob lle, a chylch helaeth yr ym-
symmuda ynddo. Yn wir, nid oes dim a

fedd neu a wna y creadur na fydd, heb gyn-

northwy dwyfol, yn ysglyfaeth yn fuan i'r

difäwr hwn : eithr nid wyf fi i'w drin yn ei

lydander. Y mae balchder yn ymarfer naill

ai â gwrthddrychau cnawdol, megys balch-

der tegwch, cryfder, cyfoeth, a'r eyffelyb, ai

â rhai ysbrydol. Ar yr olaf y llefaraf

ychydig. Yr wyf yn addef am y rhai cyn-

taf , fod yn bosibl i sant gael ei ddal ynddynt,

nid oes un pechod i fod yn ddiystyr yn ei

achos, etto nid mor fynych : canys balchder

yn gyfíredin a saif ar y rhagoriaethau hyny
a fyddo yn addas, os nid yn briodol, i'r ys-

tâd a'r galwad y byddom ynddo. Fel hyn y
cerddor, y mae efe yn falch o'r gallu sy gan-

ddo yn ei gelfyddyd ; trwy yr hyn y mae yn
rhagori ar ereill o'i radd ef. Yr ysgolhaig,

er y gall ar gerdd, ysgatfydd, gystal ag yntau,

etto, nid yw efe yn falch o hyny, ond edrycha

arno felpeth islaw ei sylw: na, balch yw efe

ar ei ddysg a'i olygiadau dewisol ; ac felly

am y lleill. Yn awr, y mae bywyd Cristion,

fel Crìstion, yn uwch nabywyd dyn, fel dyn;

ac am hyny, nid ydyw efe yn prisio ei hun
wrth y rhai hyn sydd islaw iddo, ond wrth
ragoriaethau uwch a mwy dyrchafedig, sydd

yn gyfaddas i alwad y Cristion. Fel y mae
dyn anianol yn falch o ryw ragoriaethau

perthynol i'w ystâd naturiol, megys anrhyd-

edd a glendid, felly y mae y Cristion yn du-

eddol,yn benaf, i ymchwyddo arragoriaethau

addas i'w gyflwr yntau. Mi a enwaf dri :

—

Balchder doniau, balchder gras, a balchder

breintiau. Y rhai hyn ydyw y pethau yr

ymgais Satan yn benaf am ei faglu ef yn-

ddynt.
dosb. I.

1. Balchder doniau. Wrth ddoniau yr

wyf yn meddwl y rhoddion goruwchnaturiol

hyny, â pha rai y mae Ysbryd Duw yn
addurno ac yn cynnysgaeddu meddyliau
dynion, er adeiladaeth corph Crist. O'r

doniau hyn, fe ddywed yr apostol i ni fod

amrywiaeth mawr, ac oll o'r un Ysbryd : 1

Cor. xii. 4. Nid oes amrywiaeth mwy mewn
lliwiau a rhywiau o blanigion a blodau, sydd
fel Uawlen (carpet) amryliw o waith edau a
nodwydd yn britho y ddaear, er lloni a
gwasanaeth dyn, nag sydd o ddoniau, nat-

uriol ac ysbrydol, yn meddyliau dynion,

i'w gwneuthur yn ddefnyddiol i'w gilydd

mewn cymdeithasau gwladol a chyfeülach

Gristionogaidd. Y mae y Cristion gystal

a'r dyn, wedi ei fwriadu i fod yn greadur
cymdeithasgar ; ac er mwyn gwell trefn ar

y wladwriaeth ysbrydol hon ym mysg
Cristionogion, y mae Duw, yn ddoeth a
grasol, yn darpar ac yn cyfranu doniau
addas i sefyllfa pob un yn y frawdoliaeth

;

megys y mae Hestri yn fwy neu yn llai yn y
corph naturiol, yn ol y lle sydd iddynt yn
hwnw. Yn awr, ymgais Satan, hyd y gallo,

sydd am lygru, a chwythu gwynt drwg i'r

doniau hyn, trwy falchîo Cristion, fel ag yr
anafo felly fasnach a marsiand'iaeth Cristion-

ogion
;
yr hon a gynnelir rhyngddynt trwy

ddoniau a grasau eu gilydd. Y mae balchder
doniau yn rhwystro marchnadwaith Crist-

ionogion,oleiaf eu cynnydd trwyeu masnach,
mewn dwy ffordd :

—

laf. Balchder doniau ydyw yr achos pa
ham y gwawn cyn lleied o les â hwynt i

ereili.

2il. Yr achos pa ham y derbyniwn cyn
lleied o les oddi wrth ddoniau rhai ereill.

(laf.) Y mae balchder doniau yn rhwystr
i wneyd lles â hwynt i ereill; a hyny ar

gyfrif triphlyg:—

(1.) Y mae balchder yn gwyro dyn oddi

wrth gyfeirio at y dyben hwnw. Cyn belled

ag y tycia balchder, y mae y dyn yn gweddio,

yn pregethu, &c, yn hytrach i'w dybied yn
un da gan ereill, nag i wneuthur da i ereill

;

i'w orseddu ei hun, yn hytrach na Christ, yn
nhybiau a chalonau ei wrandawyr. Y mae
balchder yn codi dyn i'r nen, i gael ei ryfeddu

am uchder ei alluoedd a'i dybiau; ac ni

oddef iddo blygu mor isel ag i son am wir-

ioneddau eglur: neu, os gwna, nid mewn
eglurder syml ; rhaid ydyw iddo ef gael ry

w

ysnoden fain, ie, ar ei wê gyffredin. Dichon

y fath ogleisio y glust ; ond y mae yn dra

annhebyg i wir lesau eneidiau. Och! nid

hyny ydyw ei fwriad.

(2.) Os canfyddir y Iezebel hon o falch-

der yn edrych trwy y ffenestr, mewn rhyw
ymarferiad, pregethu, gweddio, neu ymddi-
ddan; y mae yn cenhedlu diystyrwch yn
ysbrydoedd y rhai a fyddo yn clywed y
cyfryw un, y rhai drwg a'r da hefyd. Y
mae yn bechod tra atgas gan galon rasol, ac

yn fynych yn peri i'r cylla wrthod y bwyd,
er iddo fod yn dda, gan rym eu casineb at y
balchder a welant yn yr offeryn. Yn wir,

eu gwendid hwy ydyw hyn ; ond gwae i'r

rhai sydd, trwy eu balchder, yn eu dwyn i

brofedigaeth. Yn chwaneg, nid ydyw y
rhai sydd yn ddrwg, ac fe allai yn yr un
drwg, yn hofn mewn un arall, yr hyn a
faethant ynddynt eu hunain; ac felly, yn
eu rhagfarn, yn dyfod yn ol mor ddrwg ag
yr aethant.

(3.) Y mae balchder doniau yn ein hys-

beilio o fendith Duw yn ein harferiad o

honynt. Gall y dyn gostyngedig gael Satan

ar ei ddeheulaw, yn ei wrthwynebu; ond
sicr ydyw, y caiff y dyn balch Dduw ei hun
yno yn ei wrthwynebu, pa bryd bynag yr

elo at ryw ddyledswydd. Y mae Duw yn
cyhoeddi hyn; ac fe fynai i'r dyn balch

wybodygwna efe ei wrthsefyll pa bryd bynag

y cyfarfyddo âg ef : y mae efe yn gwrthwyn-
ebu y beilchion. Y mae doniau mawrionyn
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deg fel Rachel; ond balchder a'u gwna hwynt
yn ddiffrwyth fel hithau. Naill ai rhaid i

ni osod hunan o'r neilldu,neu fe'n gesyd Duw
ni o'r neilldu.

2il. Y niae balchder doniau yn attal der-

byniad budd oddi wrth ereill. Balchder a

leinw vr enaid ; ac enaid llawn ni chymmer
ddim gan Dduw— llawer llai gan ddyn—

i

wneuthur iddo les. Y mae y fath yn dra

danteithiol : nid pob pregeth, er iddi fod yn
fwyd iachus ; nid pob gweddi, er iddi fod yn
flasus, a ä i lawr. Hhaid yw i hwn gael dewis

dysglaid
; y mae yn meddwl fod ganddo

uii well o'i eiddo ei hun. Ac a yw y fath

un yn debyg i gael lles ì Ac yn wir y mae
i'w weled, fel y mae dyn gwledig wrth yr

aradr, a all fwyta rhyw fwyd gartref, os yn
iachus, yn meddu niwy o iechyd, ac yn gallu

gweithio mwy niewn diwrnod, nag a fwynhâ
llawer, neu a wnânt, yn eu holl fywyd, a

)iwv yn foethus, yn ddicra, a rhy foneddig-

aidd eu byd. Felly, y Cristion isel a all

ymborthi ar wirioneddau syml ac ordinhad-

au heb fod ynddynt gymmaint o gelfyddyd

ddynol i'w canmawl i'r archwaeth ; efe a

fwynhâ fwy o Dduw- na'r profFeswyr moeth-

us, y rhai y mae yn rhaid gweini iddynt oll

mewü dysgl orwych o ddoniau anghyffredin.

Yr oedd eglwys Corinth yn enwog am
ddoniau, uwch ìaw eglwysi ereill (l Cor. i.),

ond nid mewn gras : ni achwynir cymmaint
ar un am wendid yn hwnw (] Cor. iii. 2)—

y

mae yn eu galw yn " rhai cnawdol, rhai bach
yng Nghrist," mor weiniaid fel na allent

dderbyn bwyd dyn cryf: " Mi a roddais i

cliwi laeth i'w yfed (medd Paul), ac nid

bwyd cryf : canys hyd yn hyn ni allech, ac

nis gellwch etto yr awrhon ei dderbyn."

Pa ham ì Beth yw'r mater ì Ni a gawn y
rheswmyiií/t/«. 3: " Cnawdol ydych ;" "mae
yn eich plith gentìgen a chynnhen." Un a

ddywed, " Mytì ydwyf eiddo Paul ; arall,

Mvfi wyf eiddo Apolos ;" adn. 4. Balchder

a barodd iddynt ymbleidio ac ymwahanu,
un o du y pregethwr hwn, arall dros y llall,

fel yr oedd eu tybiau am eu rhagoriad ar eu

gilydd. Ac nid hon yw y ffordd i gynnyddu.
Balchder a ddifetha gariad ; ac o ddiffyg

cariad, y mae adeiladaeth yn colli. Gwnaeth

y diafol waith erchyll yn yr eglwys trwy y
peiriant hwn. Y mae Zanchy yn adrodd

j

am un yn Geneva, yr hwn, pan ofynwyd
iddo ddyfod i wrandaw Viret—oedd yn

|

pregethu ar yr un aniser a Chalvin—a atteb-

odd ei gyfaiìl, Pe byddai Paul i bregethu,
|

mi a adawn Paul ei hun i glywed Calvin.
j

Ac a wna balchder yn noniau un arall datìu

mor bell, 'ie, i gyfíiniau cabledd ì Pa waith

ynte.a wna balchder pan fyddo'r doniau yn
eiddo'r dyn ei hun?

DOSB. II.

' Defn. 1. A yw Satan fel hyn yn cyn-

nhyrfu'r saint i'r balchder ysbrydol hwn o

ddouiau? Y mae yma, Yn gyntaf, air i

chwi, sydd o ddoniau gwael, etto yn meddu
gwir ras: Byddwch foddlawn i'ch cyflwr.

Fe allai, pan glywech ereill, mor ddoniol y
gweddîent, mor fedrus yr ymddiddanant ara

wirioneddau Duw a'r cyflelyb, dy fod yn
barod i fyned i gongl, a galaru wrth feddwl
mor w;in yw dy gof di, mor dywyll dy ddir-

nadaeth, mor gul dy ysbryd
;
prin y gelli di,

'ie, yn y dirgel, draethu ac adrodd dy feddwí
wrth Dduw mewn gweddi. O ! yr wyt yn
barod i dybied y rhai hyn yr unig wyr a
gwragedd dedwydd, ac agos i rwTgnach wrth
dy gyflwr dy hun. Wel, ai nis gelli di ddy-
wedyd, Er na feddaf eiriau, yr wyf yn go-

beithio fod genyf ffydd ì Nis gallaf ddadíeu
dros y gwirionedd, ond yr wyf yn foddlawn
i ddioddef drosto ì Nis gallaf gofio pregeth,

etto nid wyf un amser yn gwrandaw'r gair

heb fod yn casau pechod, ac yn caru Crist

yn fwy nag o'r blaen ( Arglwydd, ti a
wyddost fy mod i yn dy garu di. Yn ddiau,

Gristion, y mae genyt y rhan oreu ; ac

ychydig wyt yn feddwl pa drugaredd a all

fod wedi ei phlygu, 'ie, yng ngwaelder dy
ddoniau, na pha demtasiynau y mae eu don-

iau hwynt yn eu rhoddi yn agored iddynt

;

a Duw, am a wn i, mewn trugaredd, yn
nacau eu rhoi i ti. Gwnaeth siaced Ioseph
ef yn wychach na'i frodyr ; eithr hyn a fu

yr achos o'i holl flinder ; hyn a barodd i'r

saethyddion fod yn chwerw wrtho. Fel hyn
y mae doniau mawr yn codi Cristion ychydig
yn uwch yng ngolw-g dynion : ond y mae
hyn yn achlysur o demtasiynau lawer, y rhai

nid wyt ti yn eu cyfarfod, sydd yn cael dy
gadw yn isel. Rhwng cenfigen oddi wrth
eu brodyr, malais oddi wrth iSatan, a balch-

der eu calonau eu hunain, mi a feiddiaf ddy-
wedyd, nid oes neb yn ei gael yn waith mor
anhawdd a'r cyfryw i fyned i'r nef. Digon
o orchwyl yw dal i fyny yn erbyn y tonau
a'r gwyntoedd hyn ; tra yr wyt ti yn tynu
yn agos i'r lan, gyda'r awel i'r nef. Y mae
gyda'r cyfryw, megys gyda rhyw arglwydd
mawr, äg ystâd fechan : y mae gan wr
gwaelach yn fynych arian yn ei bwrs, pryd
na bydd ganddo ef ; ac fe all fenthyca i'w

arglwyddiaeth wrth angen. Y mae doniau
megys teitlau anrhydeddus ym mysg dynion:

ond fe all llawer o'r cyfryw ddyfod i geisio

beuthyg gras a chysur gan frawd bach ei

ddoniau
; y pregethwr, fe allai, gan ei gym-

mydog tlawd. O, Gristion tlawd ! na rwg-

nach, ac na chenfigena wrthynt ; ond yr

hytrach, gweddia drostynt
; y mae arnynl

angen hyny yn fwy nag ereill: y mae ei

ddoniau ef yn eiddot ti, ond dy ras di yt

eiddot dy hun. Yr wyt fel marsiandwr
Bydd â'i farchnatawr yn myned i'r môr; onC

dygir ei anturiaeth adref iddo ef heb enbyd-

rwydd. Yr wyt yn gyfranog âg ef mewi
gweddi, ac yn cael help ei ddoniau ; ond hel

ei denitasiwn ef i falchder.

Defn. 2. Yn 2il. A yw Satan fel hyn yi
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denu i fod yn falch o ddoniau ? Mae hyn yn
galw arnoch chwi, i'r rhai y rhoddodd üuw
ddoniau mwy na chyffredin : Gochelwch
falchder, sydd yn awr yn fagl o'ch blaen.

Y mae Satan ar waith : os bydd modd, efe a

dry dy offer rhyfel i'th erbyn dy hun.

Mewn ymostyngiad y mae dy ddiogelwch : os

torir y cudyn hwn, y mae llengau uífern

arnat. Cofia â phwy y mae dy ymdrech,
drygau ysbrydol ; a'u chwareu yw dy godi

di i fyny, i roddi i ti godwm trymach. Yn
awr, i gynnhyrfu dy galon yn fwy yn erbyn
balchder, mi a chwanegaf rai ystyriaethau at

Ìselu dy feddwl.

laf. Ystyria. mai nid eiddot ti yw y don-

iau ysbrydol hyn : ac a falcìjii di ar haelioni

un arali? Onid Duw yw trefnwr, ac onis

gall efe fod yn fuan yn annhrefnwr dy
ddoniau? Tydi, yr hwn wyt yn falch o'th

gicaion, beth a fyddi pan ddiflano ? Yn sicr,

ti a fyddi yn annynad ac anfoddog : ac yn
ddiau, yr wyt ar y ffbrdd i gael dy ddiddonio.

Nid ar yr un ammodau y mae doniau yn
dyfod a gras. Y mae Duw yn rhoddi gras

megys rhydd-feddiant
; y mae iddo addewid

o'r byd hwn a'r un i ddyfod : ònd doniau, ar

foddhâd y maent yn sefyll. Er na fwrw tad
mo'i blentyn ymaith, etto, efe a all ddwyn
ymaith ei wisg a'i addurniadau gwychion, os

balchia efe arnynt.

2ii. Nid i ti dy hun yn unig y mae don-
iau. Megys y mae goleu yr haul yn weini-

dogaethol ; nid iddo ei hun y mae yn
llewyrchu ; felly, i ereill y mae dy holl

ddoniau di: doniau i adeilad y corph. Bwr-
iwch fod i ddyn adael cistiad o arian yn
eich dwylaw chwi i'w cyfranu i ereill : pa
fath ffolineb fyddai i chwi roddi hyn yn
rhestr eich eiddo eich hun, ac ymffrostio fod
genych gymmaint o arian? Enaid truan,

nid wyt ti ond cymmynweinydd {executor)

i Dduw ; ac erbyn y byddych wedi talu yr
holl gymmynroddion, ti a gei weled na
bydd ond ychydig wedi ei adael i ti ym-
ffrostio o hono.

3ydd. Gwybydd, Gristion, y gelwir di i

gyfrif am y talentau hyn. Yn awr, â pha
wyneb y gall enaid balch edrych ar Dduw ?

Bwriwn fod un yn rhoddi ar gymmynwein-
ydd dalu cymmynroddion, ac yntau yn eu
talu, nid fel cymmynroddion gwr araìl, ond
fel ei roddion ei hun. Crist, ar ei esgyniad,
a roddes roddion i'w blant gael eu derbyn :

y mae genyt ti ran yn dy law. Y mae enaid
balch yn rhoddi y cwbl allan, nid fel cym-
mynrodd Crist, ond fel ei eiddo ei hun ; efe

a hòna'r cwbl iddo ei hun. O ! mor ffìaidd

ydyw hyn, i ni ein hunain hòni hawl ar
anrhydedd Crist!

4ydd. Ni wna dy ddoniau dy ganmawl
wrth Dduw. Gall dyn gael ei ddal â'th

ymadrodd a'th ddychymmyg mewngweddi;
ond y rhai hyn oil a bilir ymaith, pan ddel
dy weddi ger bron Duw. "O wraig !" medd

Crist, " mawr yw dy ffydd ;" nid moeswych
a })harablus dy iaith. Da fyddai î ni, ar ol

ein dyledswyddau, wahanu y cyfferiau oedd
yn eu gwneuthur i fyny, gan ystyried pa
faint a gyfranodd gras, doniau, a balchder
hefyd ; ac ar ol gwahanu yr holl amryw
ddefnyddiau, chwi a gewch weled ym mha
gylch bychan y saif gweithrediadau gras yn
ein dyledswyddau.

5ed. Ystyried, tra yr wyt yn balchi'o yn
dy ddoniau, yr wyt yn gwanhau ac yn
gwywo dy ras. Y mae y cyfryw yn debyg
i d sydd yn tyfu yn wellt uchel, tywysen
yr hwn yn gyff'redin nid ydyw ond ysgafn a

theneu. Y mae gormod o fychaniad ar ras,

lle y mae doniau o bris rhy uchel. Gor-
chymynir i ni fod wedi ymdrwsio â gostyng-

eiddrwydd. Y mae ein gwisgoedd yn cuddio

gwarth ein cyrph—gostyngeiddrwydd ydyw
harddwch yr enaid. Ac megys na all corph
tyner fyw heb ddillad, felly nis gaJl gras

chwaith heb y wisg hon o ostyngeiddrwydd.
Y mae balchder yn lladd ysbryd mawl

;
pan

y dylit fendithio Duw, yr wyt yn moli dy
hun. Y mae yn dyfetha cariad Cristionogol,

ac yn gwanu cymdeithas gyda'r saint hyd y
galon. Nid oes gan ddyn balch ddigon o le

i rodio mewn cymdeithas, o herwydd ei dyb
fod doniau rhai ereill yn sefyll ar ei ffordd.

Y mae balchder yn anhwylio yr archwaeth
fel nas gall archwaethu dim a dynir o lestr

un arall.

6ed. Y mae balchder yn rhagredegwr o

flaen rhyw bechod mawr, neu drallod mawr.
Ni oddef Duw i'r fath chwyn a balchder
dyfu yn ei ardd, heb gymmeryd rhyw ffordd

neu gilydd i'w ddiwreiddio. Fe allai y gad i

ti syrthio i ryw bechod mawr, ac y caiff hyny
dy ddwyn adref gyda chywilydd. Y mae
Duw weithiau yn defnyddio swmbwl yn y
cnawd i bigo chwysigen balchder yn yr ys-

bryd, neu o leiaf rhyw drallod mawr; a'i

wir ddyben i " guddio balchder oddi wrth
ddyn ;" Iob xxxiii. 1 7. Fel y gwnewch chwi
â'ch meirch rhy boeth eu naws—eu gyru
ar draws tir âr i'w dofi, ac yna chwi ellwch

eu marchogaeth yn ddiogel. Os bydd an-

rhydedd Duw mewn perygl trwy dy falch-

der di, yna disgwyl wialen : a thebygol yw y
bydd y trallod yn y peth hwnw yr wyt ti yn
falch o hono, yr hyn a fydd er dy fawr ofid.

Gwnaeth Hezeciah fost o'i drysor, a danfon-

odd Duw y Caldeaid i'w ysbeüio o hono.

Serchodd Ionah ar ei gicaion, a tharawyd
hwnw. Os bydd dy ysbryd dithau wedi ei

chwythu i fyny gan falchder doniau, yr wyt
mewn perygl o gael deifiad arnynt, o leiaf

yn nliyb ereill, y rhai, ysgatfydd, y bu awel
eu clod yn foddion i ddadymchwel dy ysbryd
ysgafn o lwyth.

DOSB III.

Cwest. Ond pa fodd y cyfarwyddwch chwi
ni yn erbyn hyn?

At. Chwi gawsoch resymau o'r blaen. Ni
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chaf gan hyny ond enwi dau ddrws neu dri,

y daw eich gelyn arnoch drwyddynt. Ac yn
sicr, os wyt yn ffyddlawn i Grist, bydd i'r

olwg arno dy gynnhyrfu i'w wrthsefyll.

1. Dengys balchder ei hun wrtharos mewn
myfyr ar ein doniau, gyda math o foddhâd
dirgelaidd i weled ein gwyneb ein hun, nes

y syrthiom o'r diwedd mewn cariad âg ef.

Ni a ddarllenwn am rai sydd â'u llygaid yn
lawn godineb, ac heb fedru peidio â phechod.

Y mae calon falch yn llawn o hunan ; ei allu

a'i ddawn ei hun a fwriant eu cysgod o'i

flaen
; y maent yn ei olwg pa le bynag yr ä.

Gwers a thestyn mawr ei feddyliau yw, yr

hyn yw efe, a'r hyn sydd ganddo uwch law

ereill, gan ei ganmawl ei hun. Megys y mae
. Bernard yn addef y byddai, hyd yn oed wrth
bregethu—pan y meddyliai un na byddai

nemawr amser i'r fath fyfyr—byddai balch-

der yn sisial yn ei glust, " O! da iawn, Ber-

nard." Yn awr, edrych, Gristion, rhag dad-

wrdd gyda'r fath gymdeithion. Diangc
rhag y fath feddyliau, megys rhag arth. Os
gall y diafol gael genyt sefyll ar y pinacl

hwn, tra y byddo efe yn dangos i ti ogoniant

dy gyrhaeddiadau a'th addurniadau ysbryd-

ol i ti lygadrythu arnynt, dy ben gwan a

dry yn fuan mewn balchder. Ac am hyny,
ymgais am gadw teimlad o'th waeleddau dy
hun yn fywiog yn dy enaid, i droi y brofed-

igaeth draw. Fel y mae y rhai sydd yn ddar-

ostyngedig i ryw fath o lewygfeydd, yn dwyn
o'u hamgylch bethau cyfaddas i'r dolur, fel

pan ddelo y llewyg a berir yn fynych gan
berarogl, y gallont eu harfer er eu cym-
mhorth. Nid mwy peryglus yw peraroglau

iddynt hwy, nag a fydd rhyw ganmoliaeth

i'th enaid di. Gan hyny, gwylia, nid yn unig

rhag gwisgo y fath feddyliau yn dy fynwes
dy hun, ond hefyd rhag eistedd yn ymyl
ereill a ddygant atat beraroglau dy ragor-

iaethau trwy eu gweniaith.

2. Mae y rhyw hwn o falchder i'w weled
yn y ffrwst a wna i'w osod ei hun i'r golwg.

Brodyr Dafydd yn wir a gamsyniasant am
dano ef (1 Sam. xvii. 18): ond eto, mynych y
tr balchder y galon allan trwy y drws hwn.
Y mae ceraint cnawdol Crist yn erchi iddo

ddangos ei hun. Gwych gan falchder

ddringo i fyny, nid fel Zaccheus, i weled
Crist, ond i ddyrchafu ei hun i'r golwg. " Y
ffol," medd Solomon, " nid hoff ganddo dde-

all, ond bod i'w galon ei dadguddio ei hun ;"

Diar. xviii. 2. Mynai balchder fod yn
rhywun ; ac am hyny, fe ddaw allan i ennill

serch y lliaws, tra y mae gostyngeiddrwydd
yn caru bod yn ddirgel. Megys y mae y
dail yn cuddio ac yn cysgodi y ffrwythau,

|
Seì y mae yn rhaid i ryw law dyner eu cyfodi

cyn y gwelir y ffrwyth ; felly y gweddai i

ostyngeiddrwydd a lledneisrwydd duwiol
gelu rhagoriaethau yr enaid, nes y delo llaw

rhagluniaeth trwy ryw alwad i'w gwahodd
allan. Y mae balchder mewn doniau noeth-

ion, yn gystal ag mewn bronau noethion.

Gorchudd angenrheidiol bob gras arall

yw gostyngeiddrwydd. Ac am hyny, yng
nghyntaf, Gristion, edrych, pa bryd bynag

y delych allan i ddyledswydd gyhoedd, ar

fod i ti alwad. Ufudd-dod yw bod yn barod

i atteb pan alwo Duw di allan, ond balchder

yw rhedeg cyn i Dduw lefaru. Yn ail, wedi

dy alw, deisyf am nerth gan Dduw yn erbyn

y gelyn hwn. Na chilia rhag dyledswydd
ganofnbalchder ; ti ellieiddangosdanyrhith

o ddiangc rhagddo ; ond dos yn ei erbyn yn
nerth Duw. Y mae mwy o obaith ei orch-

fygu trwy ufudd-dod na thrwy anufudd-dod.

3. Wrth genfigenu doniau rhai ereill, pan
îyddont megys yn tywyllu yr eiddom ni, na
chaffont eu golygu mor hawdd ag y dymun-
em rii. Chwyn yw hwn a all dyfu yn rhy
gryf mewn tir da. Nis gallai Aaron a Miriam
oddef anrhydedd Moses : Num. xii. 1. Dyna
y mater—er iddynt hwy bigo cweryl i'w er-

byn ynachos ei wraig,am ei bod o Ethiopia, fel

y gwelir yn amlwg : adn. 2. " Ai yn unig
trwy Moses y llefarodd Duw ? oni lefarodd

efe trwom ninnau hefyd ?" Hwy a dybiasant

i Moses ddwyn gormod o anrhydedd ; a
thuchan yr oeddynt am iDduw ei ddefnyddio

ef yn fwy na hwy eu hunain. Ac y mae yn
deilwng o sylw ddarfod i'r blys am gig dori

allan ym mhlith y gynnulleidfa gymmysg, a'r

fath waelaf o'r bobl [Num. xi. 4, 5) ; eithr

hon, o falchder a chentìgen, a ennynodd yn
mynwesau y rhai enwocaf am sefyllfa a
chrefydd. O! pafath angen sydd arnom ni,

drueiniaid, am wylio ein calonau, pan y
gwelwn y fath weision gwerthfawr i Dduw
yn cael eu harwain i brofedigaeth. "At
genfigen y mae chwant yr ysbryd a gartrefa

ynom ni ;" Iago iv. 5. Y mae ein natur

lygredig ni o hyd yn tynu at y pechod hwn.
Y mae mor anhawdd cadw ein calonau a'r

pechod hwn ar wahân, ag ydyw rhwystro

dau a fyddont yn caru rhag cydgyfarfod.

Nid parotach yw tô gwellt i danio ar dyw-
yniad pob mellten, nag yw y galon i ennynu
ar lewyrchiad rhyw ddawn neu ras rhagorol

mewn un arall. Yr oedd yn un o'r ffenestri

cyntaf yr edrychodd natur lygredig drwyddi,

yn bechod a dywalltodd y gwaed cyntaf.

Cenfigen Cain a fagodd lofruddiaeth Abel.

Yn awr, os byth y meddyli gael goruchafiaeth

ar y pechod hwn

—

laf. Galw am gynnorthwy o'r nef. Yn
ebrwydd wedi i'r apostol adrodd mor
lawn'feichiog ydyw calon dyn gan genfigen,

y mae yn dangos pa le y mae ffynnon o ras

sydd yn rhagori yn anfeidrol ar hon o gen-

figen : " At genfigen y mae chwant yr ysbryd

a gartrefa ynom ni, eithr rhoddi gras mwy y
mae;" adn. 9. Ac am hyny, na eistedd i

lawr yn llonydd dan rym y pechod hwn ; nid

ydyw yn anorchfygol. Gall Duw roddi i ti

fwy o ras nag sydd genyt o bechod, o ostyng-

eiddrwydd nag sydd genyt o falchder. Bydd
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ond mor ostyngedig ag i ymbil o galon am ei

ras ef, ac ni chei fod mor falch a chenfigenu
yn ddrygionus wrth ei ddoniau ef, neu ei ras

mewn ereill.

2il. Gwnaypechod hwn mor dduagwrthun
ag y bydd modd i ti feddwl, fel pan ei

cymmhellir arnat, y gallech ei fíìeiddio yn
fwy. Yn wir, nid oes eisieu dim ond ei

wyneb ef ei hun i'th roddi allan o hoíFder

ato. A elli di edrych yn garuaidd arno wrth
feddwl, yngnghyntaf, Fod y cenfigenu ymayn
bwBw dirmyg mawr ar Dduw, a hyn mewn
mwy nag un íFordd :

—

(la|.) Pan genfigeni wrth ddoniau dy

| frodyr, yr wyt yn cymmeryd arnat ddysgu
I Duw—Pa beth a rydd efe, ac i bwy ? fel pe
I dylasai y Duw mawr ofyn cynghor a chenad
genyt ti cyn cyfranu ei ddoniau ! Ac a
feiddi di sefyll at dy feddyliau cenfigenus dy
hun gyda'r deongliad hwn ? Y fath un ti a
elli ei gael gan Grist ei hun—" Ai nid cyf-

reithlawn i mi wneuthur a fynwyf â'r eiddo
fy hun?" Mat. xi. 15. Fel pe dywedasai
Crist, Beth sydd a wnelo neb i drawsddadleu
am y cyfraniad o'r hyn nid yw eiddynt hwy,
ond eiddof fi i'w roddi ?

(2il.) Yr wyt yn enllibio daioni Duw. Y
mae yn dy ílino di ; tebygid fod gan Dduw
galon i wneuthur daioni i neb, heblaw i ti.

Y mae dy lygaid di yn ddrwg, am ei fod ef

yn dda. Ai ni fynit ti i Dduw fod yn dda ?

Cystal a fyddai i ti dori allan, a dywedyd,
Na fynit ti iddo fod yn Dduw. Y mae mor
hawdd iddo beidio bod yn Dduw, a pheidio
bod yn dda.

(3ydd.) Yr wyt yn elyn i ogoniant Duw,
gan dy fod yn anffurfio yr hyn sydd i'w osod
allan. Y mae pob dawn yn belydryn o rag-
oroldeb dwyfol; ac fel ymae ypelydrauoll yn
dadgan gogoniant yr haul, felly y mae yr
holl ddoniau a gyfrana Duw yn dadgan
gogoniant Duw. Yn awr, y mae cenfigen yn
ymgais am anfrarfio a diwyno yr arddangos-
iadau o Dduw; y mae ganddi bob amser
ryw beth at fychanu rhagoroldeb un arall.

Dangosodd Duw i Miriam ei phechod trwy
ei chosp. Yr oedd hi am ddiwyno Moses
oedd mor ddysglaer nodedig gan ddoniau a
grasusau Duw ; a phoerodd Duw i'w gwyneb
hithau {Num. xii) : ie, llanwodd hi drosti â
chrach niweidiol. A wyt ti o galon yn
dymuno yn dda i anrhydedd Duw ? Pa ham,
ynte y llaesi di dy ben, ac nad wy tyn hytrach
yn llawenhau wrth ei weled yn cael ei

ogoneddu trwy ddoniau rhai ereill ? A allai

pagan ei gymmeryd mor dda pan aed heibio
iddo ef, ac y dewiswyd ereill i leoedd o fri

ac urddas, fel y dywedodd fod yn dda
ganddo y gallesid cael yn ei ddinas gynnifer
o rai mwy teilwng nag ef ei hun ? Ac a fydd
i Gristion anfoddloni fod neb i'w cael yn
addas i anrhydeddu Duw heblaw ef ei hun ?

(4ydd.) Yr wyt yn gwneuthur cam â'th
frawd, fel yr wyt yn pechu yn erbyn cyfraith

cariad, sydd yn dy rwymo i lawenhau yn ei

lwydd ef fel yr eiddot dy hun; i'e, i'w gyfrif
yn well na thi dy hun. Nis gelli garu a
chenfigenu yr un person. Y mae cenfigen
mor wrthwyneb i gariad ag ydyw twymyn
dibaid yn y corph i wres tyner natur. " Nid
yw cariad yn cenfigenu;" 1 Cor. xiii. Pa
fodd y gall, pan y mae yn byw Ue y mae yn
caru ? A phan beidi a charu, yr wyt yn
dechreu ei gasau a'i ladd ef : ac onid wyt yn
crynu rhag ofn dy gael yn lleiddiad yn y
diwedd ?

(5ed.) Yr wyt yn eu llunio yn waethaf oll

i ti dy hun. Y mae Duw allan o'th gyrhaedd:
yr hyn a boeri yn erbyn y nef, byddi yn
sicr o'i gael yn disgyn ar dy wyneb dy hun
o'r diwedd. Ac am dy frawd y cenfigeni
wrtho, y mae Duw wedi ymrwymo i'w
amddiffyn ef yn erbyn dy genfigen di, gan ei

fod yn cael ei gasau am yr hyn sydd o Dduw
ynddo. Fel hyn y dadleuodd Duw achos
Ioseph yn erbyn ei frodyr cenfigenus, ac
achos Dafydd yn erbyn Saul annuwiol. Ti
dy hun yn unig a wir niweidir.

(1.) Yr wyt yn difuddio dy hun o'r hyn a
ellit ei fedi o ddoniau rhai ereill. Gwir yw
yr hen ddywediad, "Yr eiddof fi sydd eiddot
ti, a'r eiddo ti yn eiddo finnau,pan ddarfyddo
cenfigen." Ond yn awr, fel y gelen, yr hon,
meddant, a sugna y gwaed gwaethaf, nid
wyt ti yn sugno dirn^ ond yr hyn sydd yn
chwyddo dy feddwl âg anfoddogrwydd, ac a
chwydir allan wedi hyn mewn cynhen ac
ymryson. O ! pa fath beth trwm ydyw, fod
i un fyned o bregeth werthfawr, neu weddi
felus, heb ddwyn dim ymaith ond achwyn
yn erbyn yr offeryn a ddefnyddiodd Duw ?

Gwelwn hyn yn y Phariseaid ac ereill, dan
bregethau Crist.

(2.) Yr wyt yn ysbeilio dy hun o lawen-
ydd dy fywyd. " Y creulawn a flina ei

gnawd ei hun ;" Diar. xi. 17. Y mae'r dyn
cenfigenus yn cael hyn hyd adref : y mae yn
gwthio parch a bri rhai ereill fel drain i'w
galon ei hun ; nis gall efe feddwl am danynt
heb boen a dolur; a rhaid ydyw i hwnw ddi-

hoeni, sydd yn wastad mewn poen,

(3.) Yr wyt yn taflu dy hun i safn profed-
igaeth : nid yw yn rhaid i ti roddi i ddiafol
fantais fwy—y mae yn fonyn y t}rf agos bob
pechod arno. Pa beth ni wnai brodyr Ioseph
er cael gwared o'r hwnyr oeddynt wedi cen-

figenu wrtho ? Yr un balchder, yr hwn a
barodd iddynt ffieiddio y meddwl am ymos-
twng i'w ysgub ef, a wnaeth iddynt blygu
yn îs o lawer, ie, i ddarostwng eu hunain cyn
ised ac uffern, a bod yn offerynau Satan i

werthu eu brawd caruaidd i gaethiwed.
Gallasai hyn fod yn waeth iddo, oni buasai

i Dduw ddarpar yn amgen, na phe lladdasent

ef yn y fan. Y fath feddwl rhy wael a
chreulawn a ddangosodd Saul yn erbyn
Dafydd, ar ol i genfigen unwaith wenwyno
ei galon ! O'r diwrnod y clywodd efe Dafydd
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yn cael ei ddyrchafu yng nghân y gwragedd
yu fwy oag t

j f ei hun, ni allai efe byth

y sn allan o'i ben, ond diofrydu o hyd y
gwrdiniwed hwn i ddistryw,yn ei feddyliau,

er na wnaeth efe gam iddo, ond bod yn
offeryn i gadw y gorou ar ei ben, trwy ber-

yglu ei fywyd ei hun gyda Goliath. O ! y
mae yn bechod gwaedîyd ! Y groth ydyw,

yn yr bon y fiurfir torllwyth cyfan o bech-

odau ereill
—" Yn llawn centìgen, llofrudd-

iaeth, cynhen, twyll, drwg anwydau," &c;

Rhuf. i.'2l). Ac am byny, onid wyt ti wedi

bwriadu croeaawu Satan a'i rengau oll,

gwrthwyneba ef yn hwn, sydd yn dyfod o'r

blaen i gymmeryd lletty dros y rhai ereill.

PENNOD X.

Am faleh'io o herwÿdd gras.

Yn ail, Bod yn falch o ras. Dyma ffordd

ai-all sy gan Satan i yuiosod ar y Cristion.

Y mae yn wir na ddichon gras fod yn
falch ; etto, y mae yn bosibl i Gristion fod

yn falch o'i raa Nid <>es dim a fedd, neu a

wna efe, nad all y pryf hwn o falchder fagu

ynddo. Y mae'r byd yr ydym ynddo yn
llygredig ; ac y mae pob peth yma yu ddar-

ostyngcdig i bydru, fel y mae pethau a gedwir

mewn ystafell laith yu tueddu i Iwydo. Nid
natur gras, ond halen t cyfammod, sydd yu
cadw ac yn diogélu ei burdeb ef. Yn y nef

yn wir ni a fyddwn ddiogel. Oud pa fodd

y gellir dywedyd fod sant yn falch o'i ras ì

Yna y mae enaid yn falch o'i ras, pan y mae
vn hyderuyneiras. Mae hyderacymddiried
yn áodeuyn anghyfranadwy yng nghoron
Duw, fel Llywydd Goruchaf: i'e, ym mysg
dwnion y mae yn cydfyned â brenin-fraint.

( rosodwch frenin i fyny ; ac fel y cyfryw, efe

a ddisgwyl i chwi roddi iddo hyn, megys
rhagorfraint ddiammheuol ei le : ac am
hyny, nid yw ceisio nawdd gau uu aral]

ond megys gosòd i fyny frenin arall. " Os
men gwirionedd yr eneiniwch tìyn frenin

arnoch, yna deuwch ac ymddiriedwbh yn fy

nghysgodi;" Barn. ix. 15. Gan hyny, pan
ymddiriedo enaid yn rhywbeth heb ìaw i )uw,

y mae yn gosod i fyny dywyBog, brenin,

neu eilun, i roddi yinaith ogoniaut Duw i

hwuw. Yn awr, os gras cyfranedig Duw a

goronwn, ni wna hyny mo'r pechod yn ddim
llai na phe coroneni ryw chwant. Eilun-

addoliaeth y\v addoli angel sanctaidd yn gys-

tal a chythraul melldigeoug ; ewneud ein grjis

}n dduw, cystal a gwneud ein bol yn dduw.
Na : yn hytrach, y mae yn mwyhau y drwg

;

am y defnyddir hyny i'w ysbeilio ef o'i

ogoniant, addylasai ddwyn iddo ydeyrnged
fwyaf o ogoniuut. Yn sicr, po fwyaî y
trysor a roddoch chwi yn llaw eicli gwas,
mwyaf y cam i chwi os rhed efe ymaith âg
ef. Nid wyf yn ammheu na buasai yn haws

i Dafydd oddef gweled y Philistiaid yn ei

jnnlid oddî ar ei orseda na'i fab, ei fab

Absalom. Ond }>a fodd y gellir dywedyd
fod sant yn ymdtliried yn ei ras I

1. Trwy hyderu ar nerth ei ras.

2. Trwy hyderu ar werth ei ras. Yn wir,

yr wyf yn deall na ddichon hyder proffesedig

mewn gras ddim cydsefyll â gras; eithr y
mae math gyrdraws o ymddiried, neu yr

hyn trwy ddeongliad a all arogli o hono. Y
mae Satan yn gyfrwys yn ei ymosodiadau.

DOSB. i.

1. Am y laf. Hyderu yn nerth gras yw
bod yn falch o ras. Y mae hyn yn groes i'r

tlodi ysbryd hwnw a ganmolir gan eiu

Harglwydd (Maí. v), trwy yr hwn y mae
dyn yn byw mewn teimlad parhaus o'i

angen a'i ddiddymdra ysbrydol, ac felly yn
brysio at Grist, fel y dyn tlawd at ddrws y
cyfoethog, gan wybod na fedd efe ddim
gartref i'w gynnal. Y fath un oedd Paul,

heb allu i wueud dim o hono ei hun ; nid

cywilydd ganddo adael i'r byd wybod mai

Crist sydd yn cadw ei bwTS drosto ef.

" Ein digonedd ni sydd o Dduw." Ië, ar ol

masnach lawer blwyddyn, nid yw y gwr
duwàol hwn yu gweled ei hun yn meddu
dim. " Nid wyf fi yn bwrw ddarfod i mi[gael

gafael;" Phil. iii. 13. Y maeyn ymestyn

ym mlaen o hyd. Gofynwch iddo pa fodd

y mae yu byw ; efe a ddywed pwy sydd yn

cadw t iddo ef :
" Byw ydwyf, etto, nid

myfi, ond Crist sydd yn byw ynof fi ;" Gal.

ii. 20. Fel pe gofynech i gardotyn, pa le y
mae yn cael ei fwyd, ei ddillad, &c, efe a

ddywedai, Yr wyf yn diolch i fy meistr da.

Yn awr, y mae yn brif ymgais Satan i

chwythu'r enaid i dyb rhy dda am ei allu ei

hun, fel y ffordd rwyddaf i'w ddwyn ef i'w

fagl. Efe a vvyr mai arfer Duw yw rhoddi

eiblant yn ei law ef, pan gyntaf y pritìant

yn falch a hunan-hyderus. Gadawyd Hez-

ec'iah i brofedigaeth, " i'w brofi ef ;" 2 Cron.

xxxii. 31. Pa ham ì yr oedd Duw wedi ei

brofi i'r byw ychydig o'r blaen trwy gystudd

;

pa raid am hyn ì O ! yr oedd calon HezecXah

wedi ymddyrchafu ar ol ei gystudd Yr
oedd yn bryd i Dduw adael llonydd i'r

temtiwr ei faeddu am dro. Y mae yn debyg

yn awr fod gan Hezecîah feddyliâu mawr
am ei ras. O ! ni *wnai efe bytli fel y
gwnaethai ; ac y mae Duw yn gadael iddo

weled pa fath greadur gwan ydyw. Gwnaeth
Peilr yntau ítìaugell i'w gêfn ei hun yn y
fost hono, " Pe rhwystrid pawb o'th blegid

di, etto ni'm rhwystrir i byth." Y mae yn
rhaid i Grist bellach o wir drugaredd ollwng

Satau arno i'w roddi ar wastad ei gefn ; fel

v ewejai wendid ei ffydd, ac y diseynid ef o

uchder ei dyb falch. Y cwbl a ddywedaf fi

oddi wrth íiyn, fydd i erfyn arnat ti, Grist-

ion, wylio rliag y rhyw hwn o falchder.

( Ihwi wyddoch beth a ddywedodd Ioab wrth

Dafydd, pan ganfu falchiad ei galon ef ar
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rym ei deyrnas, ac y mynai am hyny gael

rhifo'r bobl :
" Yr Arglwydd dy Dduw a

chwanego'r bobl yn gan cymmaint...ond pa

ham yr ewyllysia fy arglwydd frenin y peth

hyn?" 2 Sam. xxiv. 3. Yr Arglwydd a

chwanego nerth dy ras dithau yn gan cym-

maint: ond pa ham yr ymfoddhei di yn

hyn ? Pa ham yr ymddyrchefi ? Onid gras

ydyw ? A ä y gwas yn falch am ei fod yn

cael march ei feistr dano, neu y wal bridd

am fod yr haul yn tywynu arni? Ohi elli

di ddywedyd am bob gradd o ras, fel y llangc

hwnw am y fwyell, " Och fi, fy meistr

;

canys benthyg oedd:" nag e, nid bentl^g

yn unig, ond ni elli di ei defnyddio heb

gael gallu a nerth gan yr hwn sydd yn ei

benthycio i ti. O ! gwylia yn hyn ; na âd i'r

fath feddyliau gwag lettya o'th fewn rhag

dy fyned "i brofedigaeth. Y mae yn adwy

y gall torf gyfan o bechodau ddyfod drwy-

ddi ; a hwy a ddeuant oddi eithr eu llenwi

i fyny yn ebrwydd.
laf . Fe'th wna di yn fuan yn benrhydd ac

esgeulus yn dy ddyledswydd. Teimlad o

annigonedd sydd yn cadw enaid ar waith i

wedd'io a gwrandaw ; fel y mae angen yn y
t a'r ydgist yn dal y farchnad i fyny. Nid
oes neb yn dyfod yno i brynu yr hyn sydd

ganddo gartref. " Codwch," niedd Iacob,
" ewch i wared i'r Aipht am d, fel y bydd-

om byw, ac na byddom feirw." Fel hyn y
dywed y Cristion angenus, Cyfod, enaid, at

dy Ddüw ; y mae dy fíýdd yn wan, dy am-
ynedd ym mron darfod ; bydd ddyfal wrth

orsedd gras ; dos â'th omer genyt i'r ordin-

hadau, a chais ychydig luniaeth. Yn awr,

y mae gan yr enaid hyderus ar ei ystôr gân

arall :—Enaid, gorphwys
; y mae genyt ddar-

pariaeth dros lawer o ddyddiau. Gad^ i'r

enaid ammheus wedd'io
;
ymae dy ffydd diyn

gref : gad i'r gwan orwedd wrth y fron
;
yr

wyt ti wedi prifio yn dda. Nag e ; da os nid

ä efe yni mhellach i ddirmygu ordinhadau,

oni bydd ynddynt ryw fwyd amgenach na
chyffredin. Dyma sut yr oedd ar y Cor-

inthiaid :
" Yr ydych chwi yr awr hon wedi

eich diwallu; yr ydychchwi yr awr hon wedi

eich cyfoethogi, chwi a deyrnasasoch heb-

ddom ni ;" 1 Cor. iv. 8. Craffwch, attoîwg,

ar y gair yr awr hon : " yr awr h>n wedi
eich cyfoethogi." Fel pe dywedasai, Gwel-
ais amser, pe buasai Paul wedi dyfod i'r

dref, a'r newydd ar led fod Paul i bregethu,

chwi a fuasech yn tyru i'w wrandaw, ac yn
bendithio Duw am y pryd: and y pryd
hyny yr oeddych yn dìodion a newynllyd

;

yn awr chwi a ddigonwyd
;
yr ydych wedi

cyrhaedd yn uwch ; nid yw Paul yn awr
ond gwr gwael

;
gall ddwyn ei arlwy-

aeth i bobl newynllyd, os myn
;
yr ydym ni

ar ein digon. A phanunwaith y daw y galon

i hyn, hawdd yw barnu pa beth a ganlyn.

2il. Yr hyder yma ar nerth gras a wna yr

enaid yn hyf a rhy anturiol. Y Cristion

gostyngedig yw y Cristion gochelgar : efe a
yr ei wendid ; ac y mae hyn yn peri iddo
ofni. Dyn o ben gwan wyf fi, medd efe

;

gellir yn fuan fy rhesymu i gyfeiliornad a
heresi ; ac am hyny, ni feiddiaf ddyfod lle y
gollyngir y fath win ammhur, rhag i'm pen
gwan feddwi. Y dyn gwag hyderus, efe a

f o bob cwpan ; nid yw yn ofni neb : na,

y mae efe yn ddiysgog yn y gwir ; ac ni

ddichon rheng gyían o hereticiaid mo'i dynu
ef ar yr: ond yr enaid isel a ddywed, Y
mae genyf fi galun wag ac ysgafn ; ni feidd-

iaf ddyfod i fysg cymdeithiondrwgllygredig,

rhag i mi o'r diwedd ddwyn y gwr drwg
gyda mi adref. Eithr un yn hyderu yn
nerth ei ras a faidd anturio i wersyll y di-

afol. Fel hyn yr aeth Pedr i ganol y dorf o

elynion Ciist ; a'r modd y bu arno, chwi a

wyddoch. Yno y lladdesid ei ffydd yn y
fan, oni buasai i Grist seinio enciliad, trwy
ei edrychiad mewn pryd ac mewn cariad

arno. Yn wir, mi ddarllenais am ryw phil-

osophyddion ymffrostgar, y rhai ni thybient

yn ddigon iddynt hwy fod yn gymmedrol,
oni chaent y gwrthddrych o anghymmedrol-
deb o'u blaen : ac am hyny, hwy a aent i

dafarndai a phuteindai, fel pe buasent yn
meddwl curo y diafol ar ei dir ei hun. Ond
fe yr y Cristion am elyn nes na hyny, yr

hwn ni wyddent hwy am dano ; ac nad oes

achos iddo ef fyned dros ei drothwy ei hun,

i roddi hèr i'r diafol. Y mae ganddo ef

chwant yn ei fynwes a fydd yn ddigon trwm
wrtho dros ei ddyddiau, heb iddo roddi y tir

uchaf iddo. Gristion, ni wn i am bechod
nas gelli gael dy adael i'w wneuthur ond un.

Gair hyf ydoedd ; ac eto gan wr da, fel y
clywais i, " Os bydd Clapham farw o'r pla,

dywedwch nad oedd gan Clapham ddim
ffydd:" a gwnaeth hyn iddo fyned yn
hyf i blith y rhai clwyfus. Os Cristion wyt
ti, ni chei di farw o bläau ysbrydol ; etto,

gall y cyfryw fod a'r plâ-friwiau o bechodau
trymion yn rhedeg arnynt dros amser.

Ac onid yw hyn yn drwm ddigon? Am
hyny, ymostwng i rodio gyda'th Dduw.

3ydd. Y tyb uchel hwn am nerth dy ras

a'th wna di yn fìlain a thaiog wrth dy frodyr

gweiniaid yn eu gwendidau ; a phechod y

w

hwn sydd yn dra anweddus i Gristion. " Os
goddiweddir neb ar ryw fai, chwychwi y
rhai ysbrydol, adgyweiriwch y cyfryw un
mewn addfwynder." Ond pa fodd y caiff

enaid o hyd i'r fath ysbryd addfwyn ? Y
mae yn canlyn :

—" Gan dy ystyried dy hun
rhag dy demtio dithau ;" Gal. vi. 1. Pa beth

sydd yn gwneuthur dynion yn galed wrth y
tlodion ? Meddwl y maent na byddant felly

eu hunain. Pa ham y mae llawer mor llym

yn eu ceryddon ? Onid am eu bod yn hyderu
gormod yn eu gras, fel pe nas gallent hwy
byth syrthio ? O ! yr ydych chwithau yn y
corph, a chorph pechod o'ch mewn: am
hyny, ofnwch. Arferai Bernard ddywedyd,
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pan glywai ara ryw broffeswr yu pechu yn
waradyddus—" Efe a syrthiodd heddyw

;

gallaf finnau dripio yfory."

dosb. n.

Yr ail ffordd y gall enaid fod yn falch o'i

ras yw, trwy orphwys arno am ei dderbyn-

iad gyda Duw. Y raae yr Ysgrythyr yn

galw gras oddi mewn " yn gytìawnder i ni

ein hunain" (er yn wir rnai Duw yw yr

awdwr o hono) ; ac y mae yn ei gyferbynu i

" gyfiawnder Crist," yr hwn yn unig a elwir

yn "gyfiawnder Duw ;" Rhuf. x. 1. Yn
awr, gorphwys ar ryw ras tumewnol ydyw
dyrchafu ein cyfiawnder ein hunain uwch
law cyfiawnder" Duw. Ac i ba falchder y
cyrhaedd hyn ? Pe byddai hyn felly, yna

gallai sant ddywedyd ar ol cyrhaedd y nef,

Hon yw y nef a ad'eiledais i, a bwrcasodd fy

ngras i. Ac yn ol hyn, byddai i Dduw y
nef ddyfod i fod yn ddeiliad i'w greadur yn

y nef . Na : y mae Duw wedi bwrw trefn ein

hiachawdwriaeth i wedd arall o ras ; ac nid '

o ras ynom ni, ond o ras tuag atom ni. Y
|

mae i ras turaewnol ei le a'i swydd i gydfyned

âg iachawdwriaeth (Heb. vi. 9), ond nid i'w

phwrcasu. Gwaith Crist yw hyn, nid :

gwaith ein gras ni. Pan oedd Israelyn dis- I

gwyl ara yr Arglwydd wrth fynydd Sinai, I

yr oedd iddynt eu terfynau ; nid oedd i un
j

dyn ddyfod i fyny heb law Moses i ym- I

ddiddan â Duw, nac i gyffwrdd chwaith â'r
!

mynydd, rhag iddynt feirw. Fel hyn y mae i l

hòll rasusau yr ysbryd ddisgwyl wrth Dduw ;
|

ond nid oes un i ddyfod i fyny, gan hòni hawl

i gymmeradwyaeth gyda Dnw ond tfydd ; a !

gras yw hwn a gyflwyna yr enaid heb fod yn ei

wisgoedd ei hun. Ond chwi a ddywedwcli, '

Pa raid wrth hyn i gyd ? pa le mae y dyn
'

sydd yn ymddiried yn ei ras ? Och ! pa le
j

y mae y Cristion sydd yn cadw draw yn

gwbl, ac yn dyfod yn gwbl rydd heibio ei

gyfiawnder ei hun ? Llong-lywydd rhagorol

yn wir yw efe a all hwylio ei ftydd ar hynt

mor uniawn ag i fod heb daraw weithiau

wrth y ddyledswydd yma, a rhedeg i dir

drachefn ar y gras arall. Aeth Abraham i

mewn at Agar ; ac nid yw plant ffydd Abra-

hara ddim yn gwbl feirw i'rddeddf ; agellir

eu cael weithiau yn rareichiau Agar: tyst

llifiad a gwrthlifiad ein ffydd ni, yn ol am-

ryw drem ein hufudd-dod. Pan fyddo

hwn yn llawn, yna y mae i ni lanw uchel,

sydd yu cuddio holl fynyddoedd ein hofnau

:

ond pan fyddo megys ar gîl niewn rhyw was-

anaeth neu ddyledswydd, yna y mae Iordd-

onen ein ftydd yn troi yn ol,ac yn gadaelyr

enaid yn noeth. Llid y diafol sydd at Grist:

ac ara hyny, gan nas gallai efe, er ei holl yin-

gais, rwystro ei ddyfodiad i'r byd, na chael

ei ewyllys arno ar ol ei ddyfod, y raae yn

awr ar waith raewn ffordd fanylach i dy-

wyllu gogoniant ei ddioddefiadau â digonol-

rwydd ei gyfiawnder, trwy gymmysgu yr

eiddom ni ág ef. Bu mwy o weithio ac o

guro yn erbyn yr athrawiaeth o gyfiawnhâd

trwy ffydd nag yn erbyn un arall o fewn y
Beibl. Yn wir, nid oedd aml gyfeiliornad

arall ond ei ddynesiadau cyfrwys ef i ddyfod
yn agos a chloddio dan hon. Ac yn olaf,

pan nas gall efe gladdu y gwirionedd hwn,
sydd yn awr yn llewyrchu yn yr eglwys feí

yr haul yn ei rym, ei ymgais sydd am attal

y defnyddiad ymarferol o hono ; fel, os gall

efe rwystro, na byddo i ni fyw yn ol ein

hegwyddorion ein hunain. Y mae am beri

i ni, tra yr ydyni yn ein barn yn proffesu

derbyniad trwy Grist yn unig, i fod yn ein

hyinarferiad yn gwrthbrofi ein hunain. Yn
awr, y mae balchder dyblyg yn yr enaid a

ddefnyddia efe i'r dyben hwn. Gallaf alw

y naill yn falchder moesawg, a'r llall yn
falchder hunan-ganmoliaeth.

laf. Balchder moesawg, yr lrwn* sydd yn
dyfod yng ngwisgagweddgostyngeiddrwydd,
ac sydd yn ei ddangos ei hun, naill ai ar

ddyfodiad cyntaf yr enaid at Grist, ac yn ei

gadw rhag yrawasgu â'r addewid, ai wedi

hyny yn yr yrfa feunyddiol o rodio gyda
Duw. Ac y mae hwn yn cadw y Cristion

rhag byw yn gysurus ar Grist.

(laf.) Pan fyddo enaid truan wedi ei guro

ymaith oddi wrth yr addewid gan y teimlad

o'i annheilyngdod a'i anghyfiawnder mawr
ei hun, dywedwch wrtho am faddeuant.

Och ! y mae efe wedi ymdoi â'r meddyliau

am ei ddrwg ei hun, fel nas gellwch gaeí gan

hyn lynu wrtho. Pa beth ? A gymraer

Duw byth y fath lyffant du ag efe i'w fyn-

wes ? A ddilea efe ar unwaith gymmaint o

ffiaidd droion erchyll, gan ei dderbyn ef i'w

ffafr, ar ol ei fod cyhyd mewn arfau gwrth-

ryfel i'w erbyn ? *Nis gali efe goelio hyn
;

na all, y mae yn gwrthod ei gysuro, er iddo

glywed yr hyn a wnaeth ac a ddioddefodd

Crist am bechod. Ychydig y mae yr enaid

yn ei feddwl oddi ar ba wreiddyn chwerw y
mae y fath feddyliau yn tyfu. Yr wyt ti yn
meddwl mai da y gwnai redeg fel hyn arnat

dy hun, a mwyhau dy bechodau ? Yn wir,

nis gelli eu lliwio yn ddigon du, na chyn-

nwys meddyliau rhy isel a gwael am danat

dy hun o'u herwydd. Ond pa gam a wnaeth
Duw a Christ â thi, fel y byddai i ti famu
mor a*wiw am drugaredd y naill a haedd-

iant y lln.ll ? Ai ni elli di wneyd hyn, a bod
yn dyner o enw da Duw hefyd ? Ai nid

oes un.ffordd i ti ddangos dy deimlad o'th

bechod oddi eithr i ti roddi anair i'th Iach-

awdwr ? Oni elli di achwyn arnat dy hun
heb gamfarnu Duw, a rhoddi Crist a'i waed
i waradwydd ger bron Satan, yr hwn sydd

yn cael goruchafiaeth fwy yn hyn nag yn dy
holl bechodau ereill ? Mewn gair, er i ti,

yn ddrygddyn, andwyo dy hun, a damnio

dy enaid trwy dy bechodau, eto, nid wyt ti

yn foddlawn i Dduw gael y gogoniant o'u

maddeu, a Christ yr anrhydedd o ennill

hyny ? Neu, a wyt ti yn debyg i hwnw yn
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yr efengyl, "na àllai gloddio, a chardota

oedd gywilyddus ganddo ;" Luc xvi. 3, Nis

gelli ennill y nef trwy dy gyfiawnder dy hun

;

ac a yw dy ysbryd mor ddewr fel na ofyni

am dani er mwyn Crist ; ie, fel na dderbyni

hi oddi ar law Duw, yr hwn, yn yr efengyl,

sydd yn dyfod dan ddeisyf ac erfyn arnat

ymgymmodi âg ef ? Aha, enaid! pwy a

fuasai byth yn meddwl y gallasai y fath

falchder lechu dan orchudd mor lednais ?

Ac etto nid oes debyg iddo. Balchder erchyll

yw i gardotyn newynu yn hytrach na der-

byn elusen oddi ar law gwr cyfoethog; neu
i ddrwgweithredwr ddewis ei denyn, yn
hytrach na derbyn pardwn ar law ei dywys-

og rhadlawn. Ond dyma falchder sy'n dir-

fawr ragori ar y ddau—enaid yn nychu ac

yn trengu mewn pechod, ac etto yn gwrthod
trugareddDuw a llawgymmhorth-lawnCrist
i'w achub ! Er na thybiodd Abigail ei hun
yn deilwng i fod yn wraig i Dafydd, etto hi

a gyfrifodd Dafydd yn deilwng o honi hi

;

ac am hyny, hi a dderbyniodd ei gynnyg yn
ostyngedig, ac a brysurodd i fyned gyda'r

cenadau. Dyna'r tymmer calon sy'n hyfryd

yn wir—gorwedd yn isel yn y teimlad o'n

gwaeledd ein hunain, ond credu er hyny;
ymwrthod â phob tyb am deilyngdod ynom
ein hunain, etto, bod heb ymwrthod o her-

wydd hyny â phob gobaith o drugaredd, ond
yn ffoi o hyny yn brysurach at Grist, sydd
yn gwahodd ato. Y mae'r balchder a'r holl

anfoesgarwch yn gorwedd yn hyn—peri i

Grist aros wrthym, tra y mae efe yn erchi

i'w genhadau alw pechaduriaid truain i ddy-

fod, gan hysbysu iddynt " fod pob peth yn
barod." Ond fe allai y dywedi di eto, mai
nid balchder sy'n dy gadw di ymaith, ond
nas gelli gredu y bydd i Dduw byth groes-

awu y fath un ag wyt ti. Yn ddiau, nid

wyt yn trwsio y mater ond yn wael â hyn :

naill ai yr wyt yn cadw rhyw chwant yn dy
galon, yr hwn ni fyni ymadael âg ef, i gaffael

budd yr addewid, ac yna yr wyt yn rhag-

rithiwr hynod, yr hwn, gan y fath uchel gri

am dy bechodau, a elli yru yn mlaen fasnach

ddirgel yn uffern ar yr un pryd : neu, os nid

felly, yr wyt yn dangos balchder mwy, gan
dy fod yn beiddio sefyll allan, pan nad oes

genyt ddim i'w osod yn erbyn lluaws o

addewidion goleu eglur yr efengyl ond dy
anghrediniaeth pennodol. Ac y mae Duw
yn galw yr annuwiol i adael ei ffyrdd, a throi

ato ef, ac efe a'i harbed ef yn helaeth—eithr

ti a ddywedi, nas gelli gredu hyn drosot dy
hun. Yn awr, pwy sy'n dywedyd y gwir ?

Ehaid i un o honoch fod ar yr anwir :

naill ai y mae yn rhaid i ti ei gymmeryd
gyda chywilydd i ti dy hun, am yr hyn a

ddywedaist yn erbyn Duw a'i addewidion—

a

dynayfforddoreu—neuy^mae yn rhaid i ti,yn

falch, 'íe, yn gableddus, ei fwrw ar Dduw,
fel y gwna pob un digred : 1 loan v. 10.

Nag e, yr wyt yn ei wneud ef yn anudonwr

;

canys Duw (i roddi i bechaduriaid sicrhâd

mwy wrth ffoi am noddfa at Grist, yr hwn
yw y " Gobaith a osodwyd o'u blaen hwynt;"
Ileb. vi. 17, 18), a dyngodd y caeDt gysur

cryf. "O! ni rai dedwydd, er mwyn pa rai

yr aeth Duw ar èi lw ! O ! ni rai truenus,

na chredwn Dduw, na wnawn, ar ei lw !"

—

Tertullian.

(2il.) Arol i'r enaid fyned tros ymorgaingc
mawr, a dyfod i ystâd o heddwch a bywyd,
trwy ymwasgu â Christ, gwna Satan ddefn-

ydd etto o'r balchder moesgar hwn yn ngyrfa

feunyddiol y Cristion o ddyledswydd ac

ufudd-dod, i'w aflonyddu, ac attal ei hedd-

wch a'i gysur. O ! mor ansiriel ac athrist y
treuliallawero eneidiau gwerthfawreudydd-
iau ? Os ymofynwch beth yw yr achos, chwi

a gewch fod eu Uawenydd oll yn rhedeg allan

trwy yr holltau yn eu dyledswyddau an-

mherffaith, a'u grasau gweiniaid ; nis gallent

weddio fel y dymunent, na rhodio chwaith

yn wastad a pharhaol : y maent yn gweled

mor fyr ydynt o ddilyn rheol sanctaidd y
gair, a'r esampl a gânt gan ereill, sydd yn
fwy hynod mewn gras. A hyn, er nad yw
yn peri iddynt daflu yr addewidion ymaith, a

ílwyrymwrthod â phob gobaith yng Nghrist,

eto y mae yn magu ynddynt ofnau ac am-
mheuon athrist, 'ie, yn peri iddynt eistedd

wrth y wledd a ddarparodd Crist, heb wybod
a oes iddynt hwy fwyta ai peidio. Mewn
gair, megys y mae yn eu hyspeilio hwynt o'u

llawenydd, felly Crist hefyd o'r gogoniant a

ddylai efe gael oddi wrth eu llawenhad yn-

ddo. Nid wyf yn dywedyd, Gristion, na
ddylet ti alaru am y difìygion a gei yn dy
rasau a'th ddyledswyddau ; na, nis gellit

brofi dy hun yn un diragrith heb hyn. Dyn
grasol, wrth weled mor fyr y mae, hyd yn
hyn, o gyrhaedd sancteiddrwydd dechreuol

dyn trwy greadigaeth, nis gall lai nag wylo
a galaru, fel yr Iuddewon, wrth edrych ar yr

ail deml (Ezra iii. 12). Eto, Gristion, hyd
yn oed tra y mae y dagrau yn dy lygaid o

achos dy rasau ammherffaith, ti a ddylit law-

enychu, 'ie, a gorfoleddu, ar dy holl ddiffyg-

ion hyn, trwy ffydd ar Grist, yn yr hwn yr

ydwyt wedi dy gyflawnu (Col. ii. 10), tra yr

ydwyt yn ammherffaith ynot dy hun ; canys

y mae enaid yn codi â'i ddillad bedd amdano.
Presennoldeb Crist yn yr ail deml, yr hya
ni chafodd y gyntaf, a'i gwnaeth yn fwy go-

goneddus na'r gyntaf, er ei bod yn wael

mewn cymhariaeth: Hag. ii. 9. P& faint

mwy y bydd i'w bresennoldeb ef yn y deml
ysbrydol hon o galon rasol, gan gyfrif ei

gyfiawnder ei hun i guddio holl anharddwch
yr enaid, ei wneyd yn ogoneddus uwch law

dyn ar y cyntaf ? Dyma wisg, am ba un,

fel y dywed Crist am y lili, nid ydym yn
llafurio nac yn nyddu; etto niwisgwyd Adda
yn holl urddas creadigol, fel y credadyn

gwanaf, â hon am ei enaid. Yn awr, Grist-

ion, ystyria yn dda beth yr wyt arno, tra yr
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wyt yneistedd mewn nychdod dan y teimlad

o'th wendidau dy him, ac yn gwrthod llaw-

enhau yn Nghrist, a byw yn gysuriw ar y
breintiau hyfryd y mae i ti hawl ynddynt
trwy dy briodáa ágef. Onid wyt yn dangos
peth o'r balchder ysbrydol yma yn çweithio

ynot ì O ! pe gellit ond eweddîo heb wibio,

rhodio heb gloffi, credu heb siglo, yna ti a

fedrit lawenychu a byw yn siriol. Tybygid,

enaid, dy fod di yn aros i ddwyn sail dy
gysur i'th ganlyn, ac nid i'w dderbyn gan

wrthddrych arall. Yr wyt yn dyfod i agor
porth y nef â'r hen agoriad, wedi i Dduw
OBod arno glo newydd. Ai nid wyt ti yn
addef mai o bur drugaredd y bu dy ddyfod-
iad cyntaf i'th ystâd gyfiawnhaol / Ti a
gyfiawnhawyd " yn rhad trwy ei ras ef, trwy

y prynedigaethsydd yngNghristlesu;" Rhiif.

vii. 24. Ac i bwy yr wyt ti yn rhwyinedig,
yu awr wedi dy gymmodi, am dy dderbyn-
lad etto ym mhob dyledswydd ueu waith
Banctaidd ì Ai i'th dtìyledswydd, dy ufudd-

Grist yn uuig. O ! gymmaint gwell fyddai,
|

dod, dy hunan, ai ynte i Grist / Yr un apos

pe dywedit gyda Dafydd, " Er nad yw fy

nhý i (fy nghalon i) felly gyda Duw ; etto,

cyiammod fcfagywyddol a wnaeth efe â mi,

wedi eilimiaethuynhollol ac ynsicr" (2Sa??i.

xxiii. ."), a hyn yw fy holl ddymuniad, fy

tol a ddywed, " Trwy yr hwn y cawsoni
ddyfodfa Lrwy ffydd i'rgras hwn, ynyrhwn
yr ydym yn sefyll ;" Rhuf. v. 2. Oni arwam
Crist di i mewn, a'r cwbl a wnelyeh, yr wyt
yn sicr o gael y drws yn gauad i'th erbyn

:

holl hyder. Crist wyf yn ei osod yn' erbyn
j

nid oes dim mwy|o le i haeddiant yn awr,

fy holl bechodau a'm holl angenion; efe yw
fy oll yn oll, a fy oll uwch law oll. Yn wir,

y cwbl o'n cwynion am ein heisieu a'n gwael-

eddau, cyu beiled ag y maent yn tynu ein

oalonau oddi wrth yniorphwys yn llon ar

Grist, nid ydynt ond iaith balchder yn tynu
at y cyfammod o weithredoedd. O ! y mae
yn anhawdd anghofio iaith ein mam, sydd
mor naturiol i ni: gan hyny, ymgais at fod

yn deimladwy o hyn, mor wrthwynebus
ydyw i ysbryd Críst. Beth a ddywedai gwr,

pe byddai i'w wraig, yn lle dangos ei chariad

ato ef a'i hyfrydwch ynddo, fod ar hyd y
dydd a'r nos heb wneud dim ond wylo wrth
feddwl am ei gwr cyntaf, sydd wedi marw I

Y ddeddf, fel cyfammod, a Christ, a gyffel-

ybir i ddau r: " Yr ydych wedi meirw i'r

ddeddf trwy gorff Crist, fel y byddech eiddo

un arall, sef eiddo yr hwn a gyfodwyd o

feirw;" líhuf vii. 4. Yn awr, dy alar di am
y diffyg o'th gyfiawnder dy hun, pan fo yn
rhwystr i'th lawenydd yn Nghrist, nid ydyw
ond rhyw gwynfan ar ol dy wr arall : a hyn
ni ;ül Cristi ond ei gymmeryd yn angharedig:

dy fod di heb fod gystal wrth dy fodd yn
gorwedd yu mynwes Crist, ac yn cael dy
ddedwyddwch o hono ef, a chyda dy hen
briod—y ddeddf.

2il. Balchder hunan-glodus; pan fyddo y
galou yn ddirgel ymgodi, fel agiaddaw Ldój

ei hun dderbyniad oadi ar law Duw am ryw
ddyledswydd neu waith agyflawno y dyn;
a phan na byddo, tan y cymmhorth mwyaf,

pan w}^ ìasol, na phan oeddit yn ddiras.
" Cyfiawnder Duw a ddadguddir o ffydd i

ffydd : canys y cytìawn a fydd byw trwy
ffydd ;" Rhuf i. 17. Nid yn unig ni a fyw-
hawyd gan Grist, ond yrydym yn b^^w trwy
Grist. Y mae ffydd yn sugno i mewn dru-

garedd faddeuol, gynuorthwyol, gysurol,

oddi wrtho ef yn barhaus, fel yr ysgyfaint

yn sugno yr awyr i niewn.

Defn. Cymmer dy annog, ym mlaen pob
peth, i wjdio yn erbyn y ddichell hon o
eiddo Satan. Gochel ymorphwys yn dy
gytìawnder dy hun. Yr wyt yu sefyü dan
fagwyr ar ei gogwydd; y mae hyd yn oed yr
agenau a weli yn dy nisau a'th ddyledswydd-
au, pan fyddont oreu, yn erchi i ti sefyli

draw, os na fynit iddynt syrthio ar dy ben.

I Y cam mwyaf tua'r nef yw allan o'n tai, dros

ein rhiniogau ein hunain. Y mae aml un
wedi colli ei fywyd, pan oedd ei d ar dân,

gan raib am achub peth o'i ddodrefn ; wrth
anturio i'r fflaman i'w hachub hwy a goll-

wyd eu hunain. Y mae mwy wedi colli eu
: heneidiau wrth feddwl dw)Ti peth o'u dod-

j

refu eu hunain gyda hwynt i'r nef—rhyw
waith da neu gilydd, yr hwn, tra y maent
fel Lot hwyrfrydig, yn anhawdd ganddynl

|

ei adael, o ran ymddiried, y maent eu hunain

I

yn cyfrgolli. O ! syrs, deuwchallan, deuwch
allan; gadeweh i dân yr hyn oll sy'n eiddo

i chwi eich hunain; ffowch yn noeth at Grist;

I y mae ganddo ef wisgoedd gwell i ehwi na'r

!
eiddoch eîch hunain. Yn dlawd, ffo at Grist,

yn myned aílan o'i weithred ei huu, i osod I sydd yn meddu aur, nid fel yr eiddot ti, a
Y ddifäir, ac a dry yn sorod yny tân; ond aur

a gaed yn bur ac yn llawn bwysau yn y prof-

iad tanìlyd gan farn gytìawn DuW3
. Niellir

eieli cael mewn dau le ar unwaith; dewis-

wch pa un a fynwch, eich cael yn eich cyf-

iawnder eieh hunain, ai yn nghyíiawiider

( îrist. V mae rliai a feddent fwy na thi i'w

ddangos wedi tafluymaith y cyfan, a myned
at Grist i gardota. Darlìen di res eiddo

Paul,yD Phil. iii—^beth oedd ganddo, a })heth

a wnaeth ; etto y cwbl oll yn sorod a cholled,

ond iddo ef gael Crist ; cymmered y neb a

pwys ei ddisgwyliad yn gAvbl ar ü-rîsi

mae pob cyfryw gip-drem, gan lygaid yr

enaid, yn odinebus, ie, yn eilunaddolgar. Os
bydd i'th lygad, ar ryw dro,gael ei ddenu yn
ddirgel, fel y cíywed Iob, am t'ath arall o

eüunaadoliaeth; neu, os dy enau a gusana dy
law, hyuy yw, ynfydu mor bell ar dy ddy-
Ledswyddau neu dy gyfiawnder dy hun ag i

roddi yr addoliad meddwl yma o hyd
ymddíriéd, anwiredd mawr yn wiryw hwn.
O herwydd yr wyt ynhyu yn gwadu \ Duw
uchod; yr hwn sydd wedi gosod i'th tì'ydd
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fyno y lleill oll. Felly Iob, gwr mor sanct-

ttidd ag oeddyn sangu daear—Duw ei hun yn
dyst ; etto efe a ddywed, " Pe byddwn ber-

flaith, etto nid adwaenwn fy enaid ; ífiaidd

fyddai genyf fy einioes;" îob ix. 21. Yr
oedd efe o'r blaen wedi addef ei ammher-
ffeithrwydd ; ac yn awr y mae yn gwneud ei

debygoliaeth, o'r hyn nid oedd i'w dybied,
" Pe byddwn berffaith, nid adwaenwn," &c.

;

hyny yw, ni fynweswn y fath feddyliau ag

a'm chwythai i fyny i hyder yn fy sancteidd-

rwydd, fel ag i'w wneud yn ddadl gyda Duw.
Gair tebyg yw hwn i'n dywediad cyffredin

ni, " Mae gan hwn a hwn ddoniau rhagorol,

ac y mae yn gwybod hyny:" hyny yw, y
mae yn falch o honynt. Gochel adwaen dy
ras dy hun yn yr ystyr hwn. Ni elli roddi

archoll mwy i'th ras, a'th gysur hefyd, na
thrwy falchio fel hyn ynddo.

DOSB. III.

I. Ni ddichon dy ras gynnyddu tra y pwys-
ech fel hyn aruo. Nid ydyw ysbryd deddfol

yn gyfaill i ras: na, gelyn chwerw ydyw
iddo, fel y gwelwyd yn y Phariséaid yn
amser Crist. Nid trwy y ddeddf y mae
gras yn dyfod, ond trwy Grist. Gelli sefyll

yn hir ddigon wrthi, cyn y cei ddim bywyd
o ras i'th enaid, nac ychwaneg o fywyd i'th

ras. Os mynit gael hyn, rhaid i ti roddi dy
hun dan adenydd Crist, trwy ffydd ; oddi
wrth ei Ysbryd ef, yn yr efengyl yn unig, y
daw y gwres tyner naturiol hwn i ddeor dy
enaid ifywyd o sancteiddrwydd,achynnyddu
yr hyn sydd genyt ; ac nis gelli ddyfod tan
adenydd Crist, nes dy ddyfod oddi tan gys-

god y lleili, trwy ymwrthod â phob disgwyl-

iad oddi wrth dy waith a'th wasanaeth dy
hun. Chwi a wyddoch felldith Eeuben, na
ragorai efe am iddo ddringo gwely ei dad

:

pan amlhaodd llwythau ereill, efe a arosodd
yn ychydig nifer. Yr wyt ti, trwy hyderu yn
dy weithredoedd dy hun, yn gwneuthur yn
waeth tuag at Grist ; ac a ragori di mewn
gras l Fe allai y bu rhai o honoch yn hir

yn broffeswyr, ac nad ydyw eich tyfiad ond
bychan mewn cariad at Dduw, gostyngeidd-
rwydd, syniad nefolaidd, marwhâd, &c. Ac
y mae yn werth cloddio i weled pa beth sydd
yn gorwedd wrth wraidd eich proffes, ai nid
oes yno egwyddor ddeddfol wedi gweithio
gormod ynoch. Ai ni ddarfu i chwi feddwl
ennill y dydd yn gwbl gyda Duw trwy eich

gwaith a'ch gwasanaeth, a gosod gormod
o'ch gobaith yn eich gweithredoedd eich

hunain ? Och ! y mae hyn fel cymmaint o
bridd marw, sydd raid ei daílu ymaith, a
gosod egwyddorion yr efengyl yn ei le.

Gwna brawf o hyn, ac edrych ai ni ddaw
blagur dy ras ym míaen yn gyflym. Y mae
Dafydd yn mynegi pa fodd y daeth efe i

sefyll a blodeuo, pan yr oedd rhai, cryfion a
chedyrn, yn gwywo ac yn myned i'r dim yn
ddisymmwth. " Wele," medd efe, " y gwr
ni osododd Duw yn gadernid iddo, eithr

ymddiriedodd yn lliosogrwydd ei olud. Ond
myfi sydd fel olewydden werdd yn nhý Duw;
ymddiriedaf yn nhrugaredd Duw byth ac yn
dragywydd ;" Salm lii. 7. 8. Tra y mae
ereill yn ymddiried yng nghyfoeth eu cyf-

iawnder a'u gwaith eu hunain, ac heb osod
Crist yn gadernid iddynt—ymwrthod di â'r

cwbl, ac ymddiried yn nhrugaredd Duw yng
j

Nghrist, a thi a fyddi fel olewydden werdd,
pan fyddont hwy yn gwywo ac yn diflanu.

2. Gristion! nichynnyddi mewn cysurtra y
gorphwysi ar unrhyw waith tumewnol o ras,

ac na chedwi yn rhydd oddi wrth dy weith-
rediadau a'th gyfiawnder dy hun. Mae
cysur efengylai.dd yn tarddu o wreiddyn ef-

engylaidd, yr hwn yw Crist :
" Yr enwaediad

ydym ni, yrhaiydymyngwasanaethnDuwyn
yrysbryd, acyn gorfoledduyng Nghrist Iesu,

ac nid yn ymddiried yn y cnawd ;" Phil. iii.

3. Yn awr, enaid a fyddo yn gorphwys ar
ryw sancteiddrwydd ynddo ei hun, y mae
hwnw yn impio ei gysirr arno ei hun, nid ar
Grist : y mae yn sugno ei fron ei hun, nid
bron Crist ; ac felly yn gwneuthur Crist yn
fammaeth sych. A pha gysur a ddichon
dyfu ar y fath bren sych ? Yr Ysbryd yw
ein Diddanydd, yn gystal a'n dysgawdwr
a'n cynghorydd. Yn awr, megys nad yw
yr Ysbryd, pan fyddo yn dysgu, yn dyfod
âg un gwir newydd neu ddieithr, ond yn
cymmeryd o eiddo Crist, yr hyn y mae yn
ei gael yn y gair ; felly, lle y mae efe yn
diddanu, o gytìawnder Crist ei hun y cym-
mer efe, nid o'r eiddom ni. Crist ydyw sail

a defnydd ei ddiddanwch ef. Y cwbl o'i

lymeidiau cysurol ef nid ydynt ond Crist
wedi ei ddisdyllio, a'i wneuthur i fyny
mewn rhyw addewidion ; ei waith ef, nid
yr eiddom ni. Nid ydyw efe yn dywedyd,
Enaid, llawenhâ, yr wyt yn sanctaidd ; ond,
Enaid, gorfoledda, y mae Crist yn gyfiawn,
ac efe yw yr Arglwydd, dy gyfiawnder.
Nid, Enaid, yr wyt yn gweddio yn felus, nac
ofna ; ond " Y mae i ti Eiriolwr gyda'r Tad,
Iesu Grist y Cyfiawn." Felly, y cani cyntaf
at dderbyn cysur gan yr Ysbryd ydyw anfon
ymaith bob cysurwyr o'r eiddom ein hunain.
Megys mewn dysgu gan yr Ysbryd, y neb a
fn ei ddysgu ganddoef, rhaid iddo yn gyntaf
fyned yn ffol ; hyny yw, peidio â phwyso
mewn un modd ar ei ddeall ei hun : felly, y
neb a fn ei ddiddanu, rhaid iddo yn gyntaf
gael ei waghau o bob hunan-gynnaliaeth,
a pheidio â phwyso ar ei gysuron ei hun. Feí

y gwna physygwr beri i ddyn claf roddi
heibio bawb ereill yr ymyrodd â hwynt ; efe

a hola pa physygwriaeth a gafodd ganddynt;
a dn ymaith eu helion hwrynt, a deifl

ymaith eu potelau, ac a ä felly ynj^hyd
â'r gwaith o'r newydd. Felly yr Ysbryd,
pan ddel i gysuro enaid truan, y mae yn
gyntaf yn perswadio yr enaid i anfon ymaith
ei hen feddygon oll. O ! medd yr enaid, mi
a fum dan law y cyfryw ddyledswydd, y
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cyfryw redfa o ufudd-dod ; ac a feddyliais yn I

sìcr—byddaf iach bellach ; a chaf gysur yu

awr pan wyf yn gwneuthur fel hyn, ac yn

ymroi i'r fàth yrfa dduwiol. Wele, niedd yr

Ysbryd, os myni i nii wneuthur dim, rhaid

ydyw troi y rhai hyn oll ymaith o ran hyder

ynddynt. Yn awr, ac nid hyd yn awr, y
mae'r enaid yn wrthddrych addas i dderbyn

cysuron yr Ysbryd. Ac am hyny, gyfeillion,

fel yrydych yn caru eich heddwch tumewnol,

edryc'hwch o ba lestr yr ydych yn tynu eich

cysur. Y mae gras [ynot ti] yn derfynol

;

ac felly, nis gall roddi mo'r llawer—y mae yn

gollwng, ac fellv ni ddichon ddal yn hir.

Yfed o ddysgl ìiolltog yr wyt ti sydd yn

ymgysuro yn dy ras. Mae yn gymmysglyd,

ac fèlly yn wan, ac ni ddichon gras gwan

roddi cysur cryf ; a'r cyfryw sydd arnat ti ei

eisieu, yn enwedig mewn brwydrau trymion.

Ié', vn olaf, lladrad yw dy gysur a dyni oddi

wrth hwn ; nid wyt yn ei gael mewn ífordd

onest, ac ni lwydda cysuron lladrad yn dy

law. O ! mor ti'ol yw 'i blentyn chwareu y
lleidr, am yr hyn a allai efe gael yn rhwydd

ac yn helaethach gan ei Dad, " yr hwn sydd

yn rhoddi, ac heb ddannod l" Y cysur a fynit

ti ei chwiwddwyn allan o'th gyfiawnder a'th

ddyledswyddau dy hun, wele, y mae yng

nghadw i ti yng Nghrist, o gyflawnder yr

hwn y gelli gael cymmaint ag a ddichon dy

ffydd ei ddal, ac heb neb i'th geryddu. Ië,

po fwyaf y defnyddiech Grist er dy gysur,

mwyaf yw dy groesaw. Erchir i ni " agor

ein safn, ac Efe a'i lleinw."

PENNOD XI.

Y trydydd math o jalcMer ysbrydol, sef balchder

breintiau.

Y trtdydd math o falchder (balchder ys-

brydol wyf yn ei feddwl), yw balchder

breintiau ; â'r hwn y mae ymgais yr ysbryd-

ion drygionus hyn i chwythu y Cristion i

fyny. Enwaf dri :

—

1. Pan alwo Duw ddyn i ryw le uchel,

neu y defnyddio ef i ryw ddarn o wasanaeth

arbenig.

2. Pan ddyrchafo Duw Gristion i ddioddef

er mwyn ei wirionedd, neu ei achos. .

3. Pan ffrydio Duw i niewn, gydag am-

lygiadau mwy na chyffredin o'i gariad, ac y
llanwo yr enaid â chysur a llawenydd.

Breintiau yw y rhai hyn na chyfrenir

hwynt i bawb fel eu gilydd ; ac am hyny,

lle y byddont, fe gymmer Satan y fantais i

ymosod ar y cyfryw â balchder.

DOSB. i.

1. Pan [alwo Duw ddyn i ryw le uchel,

neu y defnyddio ef i wneuthur rhyw ddarn

arbenig o wasanaeth. Yn wir, y mae yn

gofyn mesur mawr o ras i gadw'r galon yn

isel, pan fyddo y dyn yn sefyll yn uchel.

Yr apostol, wrth son am gymmhwysiadaii
gweinidog yr efengyl (1 Tim. iii. 6.), a ddy-

wed, " Nid yn newyddian," neu ddychwel-

wr ieuangc, " rhag iddo ymchwydtjo a

syrthio i ddamnedigaeth diafol." Fel pe

dywedai, Y mae'r galwad hwn yn anrhyd-

eddus; ac oni bydd llestr y gwr wedi ei

falasarnu yn dda â gostyngeiddrwydd, awel

fechan a'i dymchwel ef i'r pechod hwn. Y
deg a thrigain a ddanfonodd Crist gyntaf

allan i bregethu'r efengyl, ac a ffynasant

mor wyrthiol yn erbyn Satan : pan oedd y
rhai hyn yn sathru hyd yn oed ar ben y
sarph, efe a drodd drachefn, ac a fu debyg

i'w brathu hwynt â balchder. Ein Iachaw-

dwr a welodd hyn ; a phan ddychwelasant

mewn gorfoledd, gan adrodd y gwyrthiau

mawrion a wnaethant, y mae efe yn eu tynu

oddi wrth yr ymogoneddiad hwnw, rhag

iddo ddirywio i wag ogoniant ; ac y mae yn

eu galw i lawenhau, nid am fod y cythreul-

iaid yn ddarostyngedig iddynt, ond am fod

eu henwau yn ysgrifenedig yn y nef. Fel

pedywedasai, Nid urddas eich galwedigaeth

a üwyddiant eich gweinidogaeth a'ch achub

chwi : caiff rhai eu bwrw at gythreuliaid, er

eu dywediad feljhyn, "Arglwydd, Arglwydd
ni a fwriasom allan gythreuliaid yn dy env?

di !" Ac am hyny, na phrisiwch eich hun-

ain wrth hyn : ond yn hytrach profwch i'ch

eneidiau eich bod o'm rhai etholedig i
;
yi

hyn a etyb yn well i chwi yn y dydd niawi

na hyn i gyd.
DOSB. II.

Ail ragorfraint yw, pan anrhydeddo Din»

ddyn i ddioddef dros ei wirionedd : brain

fawr yw hon. " I chwi y rhoddwyd, nid yi

unig i gredu, ond hefyd i ddioddef erdd

ef ;" Phil. i. 29. Nid arfer Duw yw rhodd

rhoddion diwerth i'w saint
; y mae rhy\

werth yn y rhodd nas gall llygad cnawdc

ei weled. Ehodd fawr, chwi a ddywedwch
yw ftydd ; ond mwy yw parhâd ; heb yr hy
ni byddai ftydd ond o werth bychan ; ac

mae parhâd yn dioddef yn anrhydeddu

uwch law y ddwy. Hyn a barodd i'n mei

thyr John Careless (er na fu efe farw wrt

yr ystangc, ond mewn carchar, er mwy
Crist) ddywedyd, " Y fath anrhydedd yv

na chaniateir i angylion ei chael : am hyn;

Duw a faddeuo i mi fy anniolchgarwch

Yn awr, pan nas gallo Satandarfu dyn rhí

dioddef carchar, efe a gais, er hyn, ei roddi

ymchwyddo mewn carchar; pan nas gal

beri iddo drugarhau wrtho ei hun, yna efe

wenieithia iddo, nes y balchio ynddo ei hu:

Y mae cystudd oddi wrth ]>duw yn e:

rhoddi mewn perygl o anoddefgarwch ; c
tudd dros Dduw mewn perygl o falchdí

Ac am hyny, Gristionogion, ymdrechw'

am ddiogelu eich hiinain rhag y demtasiv

hon o eiddo Satan. Ni wyddoch pa m
fuan y gellwch^gael galwad i ddioddef ; u

hir yn fynych y bydd y fath gymmylau
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codi. Yn awr, i gadw dy galon yn ostyng-

edig, pan y'th anrhydedder i ddioddef dros

y gwirionedd, ystyria

—

laf. Er nad wyt yn haeddu y gofidiau

hyny ar law dyn, ti a fedri, ac a elli yn y
golygiad hwnw, orfoleddu yn dy ddiniweid-

rwydd ; nid wyt yn dioddef fel drwg weith-

redwr ; etto, nis gelli di lai nag addef ei fod

yn gystudd cyfiawn oddi wrth Dduw, mewn
golygiad ar bechod ynot ; ac mi dybygwn y
dylai hyn dy gadw di yn isel. Fe all yr un
dioddefaint fod yn ferthyrdod mewn golyg-

iad ar ddyn, ac etto yn gerydd tadol mewn
golygiad ar Dduw. Ni bu ar neb ddioddef-

iadau heb bechod ond Crist ; ac am hyny,
nid oes i neb ymogoneddu ynddynt ond efe

—Crist yn yr eiddo fei hun ; nyni yn yr
eiddo ef. " Na ato Duw i mi ymfírostio

ond yng nghroes Crist;" Gal. vi. 14. Hyn
a gadwodd Mr. Bradford yn ostyngedig yn
ei ddioddefiadau dros y gwirionedd : nid

oedd neb yn llawenhau mwy ynddynt, ac yn
bendithio Duw yn fwy am danynt; etto, nid

oedd neb yn fwy isel danynt nag efe. - A pha
beth a'i cadwodd yn yr agwedd isel hon?
Darllenwch ei lythyrau duwiol, a chwi a
gewch weled y modd y mae efe, agos yn y
cwbl, yn cwyno o herwydd ei bechodau, a
phechodau y Protestaniaid dan deyrnasiad y
brenin Edward." " Yr oedd yn bryd," medd
Jefe, " i Dduw roi ei wialen yn nwylaw y Pab-
yddiorí

;
yr oeddym wedi myned mor falch,

ffurfiol, a diffrwyth, ìe, i ddibrisio a laru ar

foddion gras, pan oeddym yn mwynhau eu
rhyddid ; ac am hyny, y mae Duw wedi troi

arnom yr olwyn o erledigaeth." Fel yr oedd
efe yn edrych ar yr anrhydedd i'w wneud
yn ddiolchgar, felly ar bechod i'w gadw yn
ymostyngar.

2il. Ystyria pwy sy'n dy ddal i fyny, ac

yn dy ddwyn trwy dy ddioddefiadau dros

Griet. Ai dy ras di, ynte yr eiddo ef, sydd
lyn ddigon i'r fath waith—dy ysbryd di, ai

'ysbryd Crist, i lefaru drwyddo, pan y'th

alwer i fod yn dyst i'r gwirionedd i Pa fodd

y mae yn bod, dy fod di yn ddioddefwr, nid
yn erlidiwr ? yn gyffeswr, ac nid yn wadwr,
ie, yn fradychwr Crist a'i efengyl i Yr wyt
yn ddyledwr i Dduw am hyn. Nid yw efe

yn ddyledwr i ti, os ymadewi â meddiannau,
parch, neu fywyd ei hun, er ei fwyn ef. Pe
meddit fil o fywydau, byddet yn ddyledwr o
honynt oll iddo ef. Ond yr wryt ti yn dra
'rhwymedig i Dduw, am fod iddo alw am y
ipethau hyn, yn y ffordd hon, sydd â'r fath
iurddas a gwobr ynglýn wrthi. Efe a allasai

foddef i ti fyw yn dy chwantau, ac yn y
fdiwedd, ddioddef colli y rhai hyn i gyd o'u

ihachos hwynt. O ! gynnifer sydd yn marw
Iwrth y crogbren fel merthyron- yn achos
'Satan, am ladrad, trais, a llofruddiaeth

!

fNeu, efe a allai roddi attaliad ar ei ras, a'th

ladael di i'th lyfrder a'th anghred dy hun
;

!ac yna, buan y dangosit dy hun yn dy wedd

dy hun. Y mae y rhai gwrolaf dros Grist

wedi cael prawf mor weiniaid ydynt, os cilia

Crist o'r neilldu. Ni a gawn rai, ar ol dwyn
tystiolaeth gref am eu fiÿdd a'u hymroddiad
yn achos Crist, 'íe, a dyfod mor agos i farw
er mwyn ei enw nes rhoddi eu hunain i gael

eu rhwymo wrth yr ystangc, ac i'r tân gael

ei gynneu o'u deutu, etto, y pryd hyny, eu
calonau yn pallu. Megys y gwr duwiol
hwnw, Mr. Benbridge, yn ein Merthyr-
draith Seisoneg

;
yr hwn a wthiodd y ffag-

odau oddi wrtho, ac a lefodd, " Yr wyf yn
galw yn ol, yr wyf yn galw yn ol !" Etto,

y gwr hwn, wedi cael ad-gryfhad i'w ffydd,.

a'i gynnysgaethu â nerth oddi uchod, a allu-

ogwyd ^o fewn yr wythnos ar ol y fföad

athrist hwnw i farw yn siriol wrth yr
ystangc. Yr hwn unwaith a orchfygodd
angeu

4
drosom, sydd o hyd yn ei orchfygu

ynom. A phwy ddylai fod yn destyn dy
gân, ond yr hwn sydd i ti yn nerth ( Na
íola dy hun, ond bendithia ef. Un o enwau
Duw ydyw " godidowgrwydd cadernid " ei

bobl: jSalm lxxxix. 17. Po mwyaf yr ym-
ogoneddi yn Nuw, sydd yn rhoddi i ti nerth

i ddioddef drosto, lleiaf a fosti am danat dy
hun. Ni ddichon calon ddiolchgar a balch

gyd-drigo yn yr un fynwes.

3ydd. Ystyria pa fath anaf brwnt a rydd
balchder ar %" ddioddefiadau oll : y mae yn
newid

;
yr achos, lle ni alerir o'i blegid, ac

nis gwrthwynebir. Yr hen ddywediad yw,
" Nid y gosp, ond yr achos, a wna ferthyr."

Gallwn yn ddiogel ddywedyd ym mhellach,

Nid yr achos yn noeth yn unig, ond agwedd
ddiffuant y galon, wrth ddioddef mewn
achos da—hyn a wna ddyn yn ferthyr yng
ngolwg Duw. Pe rhoddit ti dy gorph i'w

losgi, oni bydd genyt galon dioddefwr gos-

tyngedig dros Grist, yr wyt yn troi yn
farsiandwr i ti dy hun. Nid wyt yn gwadu
ond un hunan, i osod i fyny un arall

;
yn

rhedeg y perygl am dy ddaoedd a'th fywyd
i ennill rhyw glod, ysgatfydd, a chodi i

fyny gof-arwydd i'th anrhydedd yn nhybiau
dynion. Nid wyt yn gwneud dim yn yr
achos hwn yn rhagor na milwr, yr hwn am
yr enw o wroldeb, a anturia i safn angeu a
pherygl. Yn unig yr wyt ti yn dangos dy
falchder dan rith crefyddol; ond ni wna
hyny wellhau, ond gwaethygu'r mater. Os-

myni yn dy ddioddefiadau fod yn aberth

cymmeradwy gan Dduw, y mae yn rhaid i

ti fod yn barod, nid yn unig i offrymu dy
fywyd dros ei wirionedd ef, ond i offrymu
dy falchder hefyd. Heb hyn, ti a elli syrthia

o un tân i dân arall ; dioddef yma gan ddyn,
fel ymdrechwr ymddangosiadol dros yr
efengyl, ac mewn byd arall oddi wrth
Dduw, am ei ysbeilio ef o'i ogoniant yn dy
ddioddefiadau.

DOSB. III.

Trydedd fraint yw, Pan ffrydio Duw i

mewn gyda mwy o amlygiadau o'i gariad na
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chyffredin : yna y mae'r Cristion mewn
perygl rhag ynigodiad dirgel ei galon mewn
balehder. Yn wir, yr etfaith naturiol a

phriodol sydd gan y cyfryw amlygiadau u

gariad Duw ar enaíd grasol yw ei ddaros-

twng. Y mae golwg ar drugaredd yn

chwanegu y teimlad o bechod ; ac y niae'r

teimlad yn toddi yr enaid i dristwch, fel y
gweln Vn Magdalen. Y galon, yr hon o

bosibl oedd yn galed ac wedi rhewi yn y
cysgod, a ymrydd ac a dawdd yn nhywyniad

haul cariad: ac hyd yn hyn y mae pob

balchder yn guddiedig o olwg y creadur.

Yna, medd Duw, " Y cofìwch eich ffyrdd

drygionus, a'ch gweithredoedd nid oeddynt

áda, a byddwch yn ffiaidd genych eich hun-

ain, am eich anwireddau, acam eich tìieidd-

dra ;" Ezec. xxxvi. 31. A pha bryd y
byddai livn, ond pan waredai Duw hwynt

oddi wrth eu holi frynti? Gwel adn. 25.

Etto, er hyn oll, y mae'r fath waddod o

lygiedd yn aros heb ei weithio allan o'r

goreu, feí nad yw Satan ddim yn ei gael yn

ammhosibl peri i'r amlygiadau o gariad Duw
fod yn achlysur o falchder i'r Cristion. Ac
yn wir, y mae Duw yn rhoi lle i ni weled ein

tueddrwydd i'r pechod hwn, trwy ei arosiad

byr,pan ddel â rhyw ddadguddiadau cryfach

o'i gariad. Gwir yw, y Diddanydd a erys

yn dragywydd yn mynwesau'r saint ; ond ei

orfoledd—dyfod y mae, ac ebrwydd yr äym-

aith. Y mae hwn fel danteithfwyd, i roddi

gwledd i'r credadyn ; ond buan y tynir ym-

aith y llian. A pha ham felly ì ond am nad

Uacan dy ofal mewn dyledswydd o hyny
allan. Y mae'r cyfryw amlygiadau yn wir
yn dwyn tystiolaeth i wirionedd dy ras, ond
nid i'rgradd a'rmesur o hono. Gall y plenfl

yn gwanaf fod, ie, y mae yn fynychach yn
yr artfed, na'r cryf. Yn ail, yn lle dy gan
mawl dy hun yn dy gysur presennol, bydded
dygaia yn hytrach amei ddefnyddio i ogofl

iant Duw. " Cyfod a bwyta (ebe'r angel wrth
Elias), canys y mae i ti lawer o ffordd." Yr
amlygiadau o gariad Duw ydynt i'n hadd
asu ni at ein gwaith. Uu peth yw llawenhfl
yng ngoleuni ein cysur ; a pheth arall yw
my'ued allan yn neitli yr Ysbryd sydd yn

ein diddann megya cewri, gan mor lon >
gwin hwn, i redeg ein gyrfa o ddyledswyfl
ac ufudd-dod yn fwy cryf a bywiog. Dang
os ei falchder a wna y dyn adreulia ei amsei

i gyfrif ei arian yn unig, i weled mawredi
ei gyfoeth ; ond hwnw a roddo ei arian allai

i farchnata â hwynt, ei gallineb. Y bostiw

o'i gysuron a gyll yr hyn sy ganddo, pryfl

bydcì i'r hwn a ddefnyddia ei gysuron mewi
masnach helaethach o ddyledswydd chwan
egu at yr hyn sy ganddo. Yn diydydd
Cofia dy fod yn yinddibynu ar Dduw ar

barhâd dy gysuron. Nid y wên a gefafl

ddoe a all dy wneud yn oiíoleddus heddyw
ddim mwy nag y gall y bara a fwyteafl

ddoe dy wneud yn gryfach heb chwaneg.
mae arnat eisieu amlygiadau newydd, i ga<

cysur o'r newydd. Os cuddia Duw ei wynfl
buan y colli di y golwg, ac yr anghofi fias 3

hyn sydd yn awr genyt. Y mae tu hwi

allwn ni eu dwyîi hwynt fel ymborth beun-
]

i'n gallu ni i gadw yr argraphiadau o lawl

yddioL Y mae cyfeillach fer â'r nef, a golwg ydd, a'r amgyífrediada u cysurol o írafr Du\

agt >a ar gariad Duw ambell waith, ar fynydd a brofasom weithian yn ein hysbryd. Meg
ordinhâd neu gystudd, yn sirioli ysbrydoedd mai presennoldeb Duw syM yn dwyn'y rh

Cristionogion blinedig ; ond pe caent hwy hyn, felly, pan gilio efe, y mae yn eu dwj

genad i wneud pebyll yno,ac aros dan dywyn- hwynt ymaith i'w ganlyn, fel y dwg yr hl

1 parhaus y cyfryw amlygiadau, byddent y dydd ar ei fachludiad. Ni a chwardde
' yn groch ar y dyn a dybiai, pan dywynai
haul yn ei ö'enestr ef, y gallai efe garcha

Os oedtî Paul dduwiol mewn perygl o
\

ei belydr o fewn ei ystafell trwy gau

falchder, ar ol ei

^ j dueddol i'anghôfi'o eu hunain, a tìiybied

èu bod yn arglwyddi ar eu cysuron eu hun

sy thio i'r clefyd hwn o talchcler, ar

weledigaeth fer; a Duw, i ragflaenu hyny, yn

gweled achos gollwng gwaed arno, trwy

swmbwl yn y cnawd, oni fyddai i'n gwaed

ui, yn llawer mwy, fyned yn rhy fras, a nin-

nan vii rliv hoenus a nwyfus, pe caem ym-

borthi yn hir ar y fath fwyd moethus7 Gan

hyny, Gristion, os yw yn angenrheidiol i ti

un amser wylio, yna y mae pan fyddo cysnr-

on yn helaeth, aDuwyn dy ddiddann yn

fwyaf ar lin ei gariad (pan lewyrcho ei wy-

neb cyda'r amlygiadau egluraf), rhag l'r

ran-i)echod hwn o falchder, fel lleidr yn y g
wyll, ddifa dy holl lawenydd. I ragflaenn

hyn, da y gwneit, Yn gyntaf, Os edrychi

rhag i ti fesur dy raa wrtìh dy gysnr, a rhag

caeffelh' dy arwain i gau dyb, fod ày raa yn

gryf, am fod dy gysuron felly. Bydd Satan

yn barod i feithrin y fath feddvliau fel

cyfrwng cymmhwya i'th godi di i "'fynyj a

fiFenestr. Ac onid wyt ti yn dangos cymmai
tfolineb, yr hwn wyt yn tybied, am fod gei
gysur yn awr, na fyddi di byth mwyj
mewn tywyllwch ysbryd? Y mae cysirr

credadyn yn debygi fanna Israel: nid \(b

fel ein bara a'n hymborth cytfredin ni.

brynwn yn y farchnad, ac a glöwn yn <

celloedd, i fyned yno ato pan y mynom :

ei wlawio y mae yn ei gael, megys hwnw
nefoedd. Yn wir, fe ddarparodd Duw i(

ynt yn y modd hwn er eu darostwng :

"

hwn a'th fwydodd yn yr anialwch â man
yr hwn nid adwaenai dy dad.au, er dy dcl

ostwng;" Deut. viii. lb'. Nid am ei fod

ymborth gwael y dywedir fod Duw yn
darostwtíg, o herwydd yr oedd yn fwyd i

aidd, a elwir gan hyny yn "fara angylifl

{Salm l\x\ iii. 25); yn fwyd, pe baiangyl

yn bw)i;a, a wasanaethai iddynt. Ond o

y drefn o'i gyfranu, o'r llaw i'r genau, eu (
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ran bol) dydd, a dim chwaneg, fel mai Duw
oedd yn cadw agoriad eu cell

;
yr oeddynt

yn byw ar ei ddogn beunyddiol ef. Ac fel

nyn y mae Duw yn cyfranu ein cysuron ys-

brydol ninnau i'r un dyben, sef " i'n daros-

twng." Cymmaiut a hyn a nodaf mewn
perthynas i'r ail fath o ddrygau ysbrydol.

Yr oeddwn wedi meddwl rlioddi esamplau

rnewndrygau ereill,megys rhagrith,anghred-

iniaeth, a deddfoldeb ; ond ysgatfydd, gan

fod y testyn yn gyffredinol, y gellir cyfrif yr

hyn a ddywedais eisoes yn fater gwahanol, a

hwnw yn rhy faith.

Gan hyny, mi a derfynaf y dosbarthiad

iwn am ddrygau ysbrydol, niewn gair i'r

•hai sydd etto yn eu hystâd anianol ac an-

ìanctaidd ; a hyny i'w cyffroi oddi wrth yr

iyn a ddywedais am Satan yn rhuthro ar y
îredinwyr â chyfryw demtasiynau—i ystyr-

ed yn ddw}Ts y modd y mae prif fwriad

Han yn eu herbyn hwythau yn sefyll yn yr

jin pechodau. Y rhai hyn yw y drygau y
nae ei ymgais ef am eich boddi ynddynt
ìwch law y Ueill oll. Os derfydd byth am
lanoch, trwy law y pechodau h}Tn y bydd
ìyny. Cydwybod seriedig, meddwl tywyll,

;alon ddiddolur, anedifeiriol, fydd dy ddin-

rstr, os yn ol y byddi yn y diwedd. Pech-
>dau ereill, fe yr y diafol, ydynt barotoawl
'r rhai hyn. Y maent yn parotoi ffordd i

)echodau ysbrydol mewn dau fodd. Yn
jyntaf, Fel y maent yn naturiol yn tueddu
pechadur iddynt. Natur pechod yw dalìu

I meddwl, syfrdanu y gydwybod, a chaledu
I galon, fel y cynnwysir yn Heb. iii. 13 : "Fel
la chaleder eich calon trwy dwyll pechod."

Síegys y mae traed teithwyr yn caledu y
fordd fawr, felly y gwna rhodio mewn pech-

>dau cnawdol gwrthun galedu y galon : hwy
Idygant syrthni i'r gydwybod, nes y collo y
)echadur ei deimlad mewn amser, ac y gallo

[Idwyn ei chwantau yn ei galon, fel rhai

jwallgofus eu pinau 'yn eu cnawd, heb boen
,ia gofid. Yn ail, Fel y maent yn annog
)uw trwy weithred farnol i'w rhoddi i fyny

:

'r pechodau hyn: "Dod iddynt gyndyn-
;wvdd calon"—felly y mae ar ymyl y ddalen

r" dy felldith iddynt ;" Galar. iii. 65. A
|)han gaffo y diafol bechaduriaid i'r afael

ìon, yna y maent ganddo dan glo cadarn.

•thagflaenwyr damnedigaeth yw y rhai hyn.
)s Duw a äd dy galon yn galed heb ei braen-
Lru, y mae yn arwydd trwm nad yw efe yn
(neddwl hau had gras ynddi. O, bechadur-
,aid ! gwedd'iwch, yn ol cais hwnw am weddi
^edr drosto, fel na ddel dim o'r pethau hyn
[rnoch: Act. viii. 24. Ac fel na ddelont,
j;ochel wrthod y cynnygion a wna efe at

;

ly feddalu. Y mae caledwch gan Dduw yn
lanlyn, ac yn gosp am ein gwaith ni yn
jaledu ein hunain. Gwir yn ddiau yw yr
jiyn a ddywed Prosper, " Dichon dyn goìli

bethau tymmorol yn erbyn ei ewyllys, ond
áà pethau ysbrydol oddi eithr yn ol ei

ewyllys." Ni chaleda Duw neb, ac nid ä
neb i uffern ond yn ol rhediad yr ewyllys.

PENNOD XII.
Yn dangos pa beth yw y campdhos, yr hwn y mae
credinwyr yn ymdrechu am dano, yn erbyn y
tywysogaethau, yr awdurdodau, a'r drygau ys-
brydol hyn.

"Yn y nefolion leoedd."

DOSB. I.

Y mae y geiriau hyn yn cynnwys y gaingc
olaf yn y darluniad o'n gelyn mawr. Mae
ynddynt radd o anamlygrwydd, am nad oes

yn yr iaith wreiddiol ond yr ansoddair (ad-

jecte) en tois epouranioìs, hyny yw, " yn y
nefolion." Gan fod yr ymadrodd yn ddi-
ffygiol, y mae ein cyfieithwyr yn ei ddarllen
"yn y nefolion leoedd ;" fel pe buasai yr
apostol yn bwriadu dangos y fantais lle sy
gan ein gelyn hwn arnom ni trwy ei fod yn
uwch na ni. Yn wir, y ffordd hon y mae de-
onglwyr yn amlaf yn myned ; etto, y mae
rhai, hen a diweddar hefyd, yn darllen y
geiriau, nid " yn y nefolion leoedd," ond
mewn " nefolion bethau." Felly GEcumenius,
medd efe :

—" Y mae hyn, fel pe dywedasai
yr apostol, Nid yw ein hymdrech ni am
bethau bychain a gwael, ond am bethau
nefol ; i'e, am y nef ei hun, a'n mabwysiad
fel y mae yn myned ym mlaen." Yr un
ffordd y mae Chrysostom yn myned ; ac ar ei

ol ef, Musculus, ac ysgrifenwyr diweddar
ereill. Y rhesymau a roddir o blaid y
deongliad hwn ydynt o bwys :

—

1. Yr un gair, mewn manau ereill heb
sylweddair terfynol a gymmerir am bethau,
nid lleoedd : Heb. viii. 5. Ië, y mae un (Dr.

Gouge) yn sylwi fod y gair i'w gael yn agos
i ugain o weithiau yn y Testament Newydd

;

ac nid unwaith am unrhyw le awyrol, ond
bob amser am bethau gwir nefol ac ysbrydol.
Arwyddocâd priodol y gair yw uchnefol;
ac os caiíf ei gymmhwyso at leoedd, y mae
yn arwyddo lle nad aeth y diafol byth iddo
ar ol ei gwymp.

2. Nid oes un ddadl gref i'w gweled at

ddangos Satan yn arswydus, trwy ei fod
uwch law i ni o ran lle. Y mae yn beth
mantais yn wir i ddynion gael y tir uchaf,

neu fod uwch law eu gelynion mewn rhyw
le o gadernid ; eithr nid yw hyn ddim i ys-

brydion. Ond yn awj, cymmerer y gair am
bethau, ac yna y mae yn chwanegu pwys at

yr holl ranau ereill o'r darluniad. Y mae
ein hymdrech ni yn erbyn tywTysogaethau ac
awdurdodau, a drygau ysbrydol ; ac yn er-

byn y rhai hyn oll, nid am y fath deganau
a gwaelbethau ag a fedd y ddaear, nad
ydynt ond bychain, i'w cadw neu i'w colli,

ond am y fath bethau ag a rydd y nef o'n

blaen. Y mae y fath elyn a'r fath gamp-
dlws a hwn yn ei wneud yn fater ein gofal
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mwyaf
,
pa fodd i driu yr ymladdfa. O agor

y gair fel yma, y sylw fydd hyn :

—

DOSB. II.

Athr. Y prif gamp-dlws, am ba un y mae

ein hymdrech yn erbyn Satan—un nefol

ydyw. Neu fel hyn, prif fwriad Satan yw
anrheithio ac ysbeilio y Cristion o'r cwbl

sydd yn nefol. Yn wir, y cwbl a fedd y
Cristion, neu a ddymuna efe megys Cristion,

sydd nefol. Y mae y byd o'r tu allan i'w

hanfod ac i'w hapusrwydd ef hefyd : y mae

yn ddieithr i'r Cristion, ac nid yw yn gyf-

ranog o'i lawenydd nac o'i ofid ef. Pentyr-

wch holl gyfoeth ac anrhydedd y byd ar

ddyn, ni wnânt mo hono yn Gristion :
pen-

tvrwch hwynt ar Gristion, ni wnânt mo
hono yn well Cristion. Drachefn, dygwch

hwynt oll ymaith, a chaued pob aderyn ei

bluen: pan fyddo wedi ei ddiosg, ac yn

noeth, Cristion fydd efe er hyn, ac fe allai,

yn well Cristion. Yr oedd yn ymadrodd

hynod o eiddo Erasmus, os llefarwyd ef

nìewn difrifwch, a'i gallineb heb fod yn rhy

gyflym i'w gydwybod. Ei air oedd :

—

u Nid wyf fi yn chwennych cyfoeth ac an-

rhydedd, ddim mwy na cheffyl llesg y pwn
trwm." Ac yr wyf yn barnu y byddai pob

Cristion yn ei iawn dymmher o'r un meddwl.

Ni wnai Satan ond ychydig niwed i sant, pe

troai efe ei fyddinoedd yn unig, neu yn benaf

,

yn erbyn ei fwyniant allanol ef . O ! nid yw
y Cristion yn mawr-brisio hwn, nac yn

prisio ei hun wrtho. Byddai hyn fel pe

meddyliai un niweidio dyn wrth guro ei

ddillad wedi iddo eu diosg. Cyn belled ag

y mae Ysbryd y gras yn gorchfygu yng

nghalon sant, y mae wedi diosg y byd o ran

ei chwant am dano a'i fwyniant ynddo ; ac

felly, nid llawer a deimlir oddi wrth y dym-
odiau hyn. Gan hyny, ei drysorau nefol ef

yw yr ysbail y mae Satan yn hiraethu am
dano.

DOSB. III.

1. Y mae natur Cristion yn nefol, wedi ei

ei eni oddi uchod. Megys mai yr Ar-

glwydd o'r nef yw Crist, felly, ei holl blant

ef ydynt nefol a sanctaidd. Yn awr, bwriad

Satan yw halogi a darostwng hon ; 'ie, bywyd
gwerthfawr y creadur y mae efe yn heìa am
dano. Y mae efe wedi colli y prydferthwch

sancteiddrwydd hwnw a fu unwaith mor
ogoneddus ei lewyrch ar ei natur angylaidd;

ac yn awr, fel llwyr wrthgiliwr, y mae yn
ymgais am ddifetha yn y Cristion yr hyn

a gollodd efe ei hunan. Y mae hadau y
rhyfel hon wedi eu hau yn natur [newydd]

y Cristion
; y mae efe yn sanctaidd, a hyny

nis gall Satan ei oddef. " Filwr, taraw'r

\\vneb," ydoedd araeth a gorchymyn Cesar

i'w tìlwyr, pan ydoedd ar ymladd â dinaswyr

Rhufain. " Y mae y dinaswyr hyn," eb efe,

u yn hoff o'u prydferthwch ; anafwch hwnw,
a chwi a anafwch y cwbl." Yr enaid yw y
wyneb yr argraffwyd delw Duw arno; sanct-

eiddrwydd yw prydferthwch y wyneb hwnw,
yr hwn a'n gwna yn wir debyg i Dduw. Fe
yr Satan fod Duw yn caru iiwn, a'r saint

yn ofalus am dano ; ac am hyny, y mae ei

gais am anafu ac anffurfio hwn, fei y caffo ar

unwaith orfoleddu yng ngwaradwydd y
Cristion, a thywallt ei ddirmyg ar Dduw yn
nrylliad ei ddelw. Ac onid yw yn werth

anturio aelod a bywyd mewn brwydr yn
erbyn y gelyn hwn, a fynai ein hysbeilio o'r

hyn sydd yn ein gwneuthur yn debyg i

Dduw ei hun? A anghotìasoch chwi yr

ammodau gwaedlyd o heddwcha gynnygiodd

Nahas i wyr Iabes Gilead ? Nid oedd hedd-

wch i'w gael oni adawent iddo ef dynu eu

ilygaid deheu hwynt, a gosod hyn yn war-

adwydd ar holl Israel. Y modd y derbyn-

iwyd hyn, gwelwch yn 1 Sam. xi. 6. Nid
yw'r wyneb a gollodd ei lygaid ddim wedi

ei hagru gymmaint a'r enaid a gyll ei sanct-

eiddrwydd ; ac nid oes dim heddwch i'w

ddisgwyl ar law Satan, oddi eithr iddo allu

ein difeddu o hwn. Tebygwn, wrth feddwl

am hyn, y gweddai fod Ysbryd yr Arglwydd
ar y Cristion, a'i ddigofaint ef yn ennyn

llawer mwy yn erbyn yr ysbryd melldigedig

hwn, nag oedd dig Saul a gwyr Israel yn
erbyn Nahas.

2. Y mae marchnadaeth y Cristion yn
nefol ; o dwf y wlad nefol y mae yr eiddo y
mae efe yn marchnata ynddo ;

" Ein hyin-

arweddiad ni sydd yn y nefoedd ;" Phil. iii.

20. Y mae ymarweddiad pob dyn yn gyf-

addas i'w alwad
; y neb sydd â'i alwad yn

nefol, a ddilyn hyny yn ddyfal. Y mae
'

bawb fod â'u " bryd ar eu gorchwylion eu

hunain," medd yr Apostol: 1 Thes. iv. 11.

Chwi ellwch, ysgatfydd, gael crefftwr allar

o'i weithdy ambell waith ; ond y mae efe fe

pysgodyn allan o'r dwfr, heb fod yn ei elfei

nes y byddo gyda'i alwad drachefn. Felly

pan fyddo'r Cristion gyda'r byd, a'r bydol

ddyn oddeutu pethau nefol, y mae y ddai

yn wyr allan o'u ffordd, heb eu hiawn wreg

ysu, nes y delont at eu gorchwyl drachefD

Yn awr, y masnach nefol hwn ydyw yr hyi

y mae ymgais Satîin, mewn modd enwedigoi

am ei attal. Pe gallai y Cristion gael ont

masnach rydd â'r uef dros ychydig íìynydd

oedd, yn ddirwystr, buan y cynnyddai yn w
cyfoethog, rhy gyfoethog yn wir i'r ddaeai

Ond gan faint y colledion y mae yn e

cael ar law y lleidr hwn, Satan, ac hefyd

cam y mae yn ei gael trwy fradwriaeth rtu

yn ei fynwes ei hun (sydd fel gweision ang

hywir yn cyfeillachu â'r ysbeiliwr hwn),
n

mae yn cael ei gadw yn isel yn y bywy
hwn, a llawer o'i ennill yn colli. Yn awr,

mae masnach nefol y Cristion yn gorwedj

naill ai gartref neu oddi cartref. Ni chai

efe lonydd yn y naill na'r llall : y mae Sata

wrth ei sodlau ym mhob un.

laf. Gartref. Hwn a allaf ei alw ei fa

nach cartrefol, sydd yn cael ei ddwyn y
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mlaen yn y dirgel rhwng Duw a'i enaid ef

ìi hun. Yma y mae y Cristion ar fasnach

kydd yn adnabyddus; y mae efe yn y nef, a

îhartref drachefn, yn llwythog yn ei feddyl-

au o fyfyrdodau nefol, cyn i'r byd wybod
ym mha le y bu. Y mae pob creadur a wel

;fe yn destyn i'w galon i godi rhyw fater a

jylwadau ysbrydol oddi wrtho. Y mae pob

pregeth a glywo yn tori iddo waith ji'w

iyneuthur i fyny, ac ymhelaethu arno, pan
ÿddo wrtho ei hun. Y mae pob rhaglnn-

aeth fel gwynt i'w hwyliau ef, ac yn gosod

d galon ar gychwyn mewn rhyw ysgogiad

lefol neu gilydd, addas i'r achos. Ar yr un
wyd, y maewedi ei amwisgo â llawenydd gan

7Y ystyriaeth am drugaredd ; bryd arall, yn
loddedig gan dristwch duwiol, trwy y teiml-

id o'i bechodau—weithiau,byddyn dyrchafu

Duw mewn mawl ; drachefn, yn ymostwng
mà bron Duw o herwydd ei lygredd ei hun.

^.r yr un pryd, y mae efe wrth fron y cyf-

immod, yn sugno cysuron yr addewidion
;

>ryd arall,yn gweithio eigaloni arswydduw-
ol, ac ofn y bygythion. Fel hyn y mae y
>istion yn rhodio uchod, tra y mae y bydol-

Idyn gwael yn llyfu y llwch isod. Y mae
m o'r perlau nefol y mae y Cristion yn mas-
lachu am danynt yn fwy o werth na'r hyn à

jaiff y bydol-ddyn, gyda ei holl chwys a'i

afur, yn ei holl fywyd. Y mae traed y
ristion yn sefyll lle y mae penau pobl ereiìl

-y mae efe yn sathru ar y lleuad, ac wedi ei

visgo â'r haul. Y mae yn edrych i lawr ar

ydolion megys un oddi ar fryn uchel ar y
hai sydd yn byw mewn rhywgors neu forfa,

tc yn eu gweled yn gladdedig mewn niwl o

wyniant ac elw anianol ; tra y mae efe yn
inadlu mewn awyr bur, a nefolaidd ; etto, nid

nor uchel ag i fod uwch law pob ystormydd
gwyntoedd. Y mae aml awel drom yn

ihwythu arno oddi wrth bechod a Satan.

3eth arall yw meddwl y cwynion a'r gridd-

lanau athrist hyny sydd yn dyfod oddi wrth
jlant Duw, fod eu calonau mor farwaidd a
iiurt, a'u meddyliau mor wibiog a chrwydr-
îîdig mewn dyledswydd

—
'ie, lawer pryd, mor

iJdrwg a brwnt, fel mai prin y beiddiant eu

îiadrodd rhag ofn halogi eu gwefusau eu
íiunain,- ac anfoddhau clustiau ereill wrtheu
tienwi ! Yn sicr, y mae y Cristion yn cael

im ei galon ewyllysio a dymuno am allu my-
iyrio, gwedd'io, gwrandaw,mewn modd gwell

Jia hyn, onid yw ? Ië, mi a feiddiaf atteb

llrosto ei fod. Ond tra y byddo diafol i

jlemtio, a ninnau yn aros o fewn ei rodfa, fel

iiyn y bydd, yn fwy neu lai ; mor brysur ag
\

T bydd ein hymgais i lanhau ffynnon ein

ÿalonau, bydd ei ymgais yntau am ei chym-
Inysgu neu ei hattal drachefn. Felly y mae
çenym ddau orchwyl i'w gwneud ar unwaith,
cyflawnu dyledswydd, a gwylio rhag ein

jwrthwynebwr; arf gweithio a chleddyf yn
lîin dwylaw. Y mae angen iddynt hwy
fveithio yn ddyfal yn wir, sydd âg ereill o

hyd am dynu i lawr, fel y maent hwy yn
ymegn'io am godi yr adeilad i fyny.

2il. Y mae y rhan hono o fasnach y Crist-

ion sydd oddi cartref yn nefol hefyd. Gol-
ygwch Gristion yn ei berthynasau, ei alwad,

ei gymmydogaeth—masnachwr nefol yw efe

yn y cwbl : gorchwyl mawr ei fywyd ef yw
gwneuthur neu dderbyn rhyw leshâd. Nid
yw y gymdeithas hono ddim at ei fryd ef,

na byddo yn rhoddi neu yn derbyn hyn. Pa
beth a wnai marsiandwr lle nad oes na
phrynu na gwerthu? Y mae ymgais pob un
(yn ol ei alwad) am ymsefydlu lle y byddo

y masnach cyflymaf, ac yntau yn debycaf o

elwa yn fwyaf arno. Y Cristion, yntau
(lle y gallo ddewis), a gymmer i berthynas

agos ato ei hun (gwr, gwraig, gweision) y
cyfryw ag a fyddo yn cytuno â'i fasnach

nefol ef, ac nid y fath ag a fyddo yn rhwystr
iddo. Y mae am daraw at y bobl dduwiolaf

,

fel ei gyfeillion anwylaf. Os bydd sant yn
y dref y mae yn byw ynddi, efe a'i cais allan;

a hwn yw y dyn y cyfeillacha efe âg ef ; ac

yn ei gymdeithas â hwn, ac ereill, ei neges

benaf ef yw am y nef—y mae ei egwyddor
nefol sydd ynddo yn ei dueddu i hyny. Yn
awr, y mae hyn yn alarm i uffern—Pa beth ì

bod yn anfoddlawn i fyned i'r nef ei hun,
ond bod trwy esamplau duwiol, ymadrodd-
ion grasol, cynghorion buddiol, ceryddon
prydlawn, yn masnachu âg ereill, ac yn ym-
gais am eu cael hwythau gydag ef hefyd ? Y
mae hyn yn tynu'r llew yn ffyrnig a gorwyllt

allan o'i ffau. Bydd y cyfryw yn sicr o gael

y diafol ar eu ffordd i'w gwrthsefyll. " Mi
a ewyllysiais ddyfod," medd Paul, "eithr

Satan a'm lluddiodd." Y neba addefo Dduw,
ac a rydd le i weled, trwy ei ymarweddiad,
ei fod yn masnachu drosto ef, a gaiff ddigon
o elynion, os gall y diafol gaeí y cyfryw iddo.

3ydd. Y mae holl obaith y Cristion yn
nefol : nid ei ran ef yw dim a fedd y byd i'w

roddi iddo. Yn wir, efe a gyfrifa ei hun
y truenusaf o bawb, pe yma y byddai y cwbl
a allai efe wneud o'i grefydd. Na, y nef a
bywyd tragwyddol y mae efe yn eu disgwyl;

ac er iddo fod mor dlawd fel nas gall wneud
ewyllys am werth pedair ceiniog, etto y mae
yn cyfrif ei hun yn etifedd mwy na phe
byddai yn fabi'r tywysogmwyaf ar y ddaear.

Yr etifeddiaeth hon y mae yn ei chanfod

trwy ffydd ; ac fe all lawenhau yn y gobaith

o'r gogoniant a ddwg hi iddo. Nid yw
mwgwd-chwareu a rhith ogoniant mawrion y
bydhwn ddimynei gynnhyrfu i genflgenu eu

rhwysg ffol-dybus : ond pan fyddo ei hun ar

y domen, gall anghofio ei adfyd presennol ei

hun i dosturio wrthynt hwy yn eu holl

wychder, gan wybod y bydd y groes oddi ar

ei gefn ef mewn byr amser, a'r coronau oddi

ar eu penau hwythau
; y bydd eu cyfran

hwynt wedi ei dreulio, pan fyddo iddo ef

dderbyn ei ran yn gyfan. Y mae y pethau

hyn yn ei borthi â'r fath lawenydd,iel na
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oddefant iddo ei gyfrif ei hun yn druenus,

pan fyddo ereill yn ei dybied, a'r diafol yn

dywedyd wrtho ei fod yn gyfryw. Hyn,

hyn sydd yn poeni calon Satan, gweled y
Cristion dan hwyl am y nef , ac wedi ei lenwi

â'r gobaith o'i groesawiad llawen, pan y del

yno : ac am hyny, y mae yn codi yr ystorm-

ydd a'r tymmestloedd a allo, naill ai irwystro

ei ddyfodiad i'r porthladd hwnw o wynfyd

—yr hyn y mae yn benaf yn ei ddymuno, ac

heb anobeithio yn gwbl am ei gyrhaedd—
neu, o leiaf, i'w gwneud yn fordaith auafaidd

a helbulus, fel yr eiddo Paul, yn yr hon y
cawsant gymmaint colled. A hyn yn wir y
mae yn ei fynych gyrhaeddi'r fath radd, hyd

onid yw, trwy ei demtasiynau cryf angerdd-

ol, yn hir guro ar y Cristion, yn peri iddo

daflu dros y bwrdd lawer o'i lwyth gwerth-

fawr o lawenydd a chysuron. Ié', y mae
weithiau yn dwyn yr enaid, trwy bwys pro-

fedigaeth, i feddwl gadael y llong, pan y mae
am y tro bob gobaith o fod yn gadwedig

megys wedi ei ddwyn ymaith. Fel hyn y
gwelwch pa beth y mae ein hymdrech â di-

afliaid am dano. Yr ydym yn dyfod at

y cymmhwysiad.
DOSB IV.

Defn. 1. Y mae yma air o gerydd i bed-

war math o bobl. Yn gyntaf, i'r rhai sy

mor bell oddi wrth ymdrechu yn erbyn

Satan am y campdlws nefol hwn, hyd onid

ydynt yn gwrthwynebu y cynnyg o hono.

Yn lle cymmeryd y uef trwy drais, y maent

yn ei chadw draw drwy drais. Pa hyd y
mae yr Arglwydd wedi bod yn llefain yn ein

heolydd? " Edifarhewch, cariys nesaodd

teyrnas nefoedd." Pa hyd y bu sain cyn-

nyg yr efengyl yn ein clustiau ì Ac etto,

hyd heddyw, y mae lliaws o eneidiau twyll-

edig gan ddiafol yn gyru yn orwyllt ym
mlaen tuag uffern, ac ni chymmerant eu per-

swadio i droi yn ol : y maent yn gwrthod eu

galw yn blant i Dduw, ac yn dewis caethiwed

Satan yn hytrach na'r rhyddid gogoneddus,

â'r hwn y rhyddhäai Crist hwynt : y niaent

yn cyfrif mwyniant pechod dros amser yn
drysor gwell na chyfoeth y nef. Mae hanes

am Cato, oedd yn elyn chwerw i Caesar,

ddarfod iddo, pan welodd Csesar yn trechu,

ei ladd ei hun yn hytrach na syrthio yn ei

law ef, a disgwyl am ei drugaredd. A hyn,

pan glywodd Caesar, efe a dorodd allan yn
drachynnhyrfiol, fel hyn: "O, Cato ! pa ham
y cenfigenaìst i mi gael aeliub dy fywyd P'

Ac onid oes llawer yn byw fel pe baent yn
grwgnach i Grist gael yr anrhydedd o achub

eu henéidiau? Pa gyfrif arall a ellwch ei

roddi, bechaduriaid, am wrthod ei ras ef ?

Ai nid yw y nef a'i dedwyddwch yn bethau

dymunol, ac i'w dewis o flaen pechod a

thrueni? Pa ham, ynte, na chofleidiwch

hwynt ? Neu, a ydynt hwy yn waeth am eu

bod yn nofio atoch yng ngwaed Crist ? O !

mor ddrwg y bydd raid i Orist ei gymmeryd,

cael ei drin fel hyn, ac yntnu yn dyfod ar y
fatli neges raslawn ! Oni all efe ddywedyd
wrthytti,megys unwaith wrth y swyddogioJ
hvnv a anfonwyd i'w ddal ef ? " Ai megys
at leidr y daethoch chwi i'm herbyn â chledd-u ac à ffyn ?" Os yw efe yn lleidr, nid yw
ond yn hyn, y mynai efe ddwyn dy bechodau

oddi arnàt, a gadael nef yn eu lle. O ! er

cariad Duw, ystyriwch pa beth yr ydych yn ei

wneuthur—bywyd tragwyddol yr ydych yn
ei fwrw oddi wrthych wrth wneuthur hyn,
" yr ydych yn barnu eich liunain yn au-

nheilwng o hono ;" Act. xiii. 40.

2. Y mae yn ceryddu y rhai sydd yn
offerynau Satan i ysbeilio eneidiau o'r hyn
sydd yn nefol. Ym mysg lladron y mae
rhai a elwir ysbiwyr, y rhai a ymofynant pa
le y mae ysbail i'w gael ; ac wedi iddynt gael

hyn, a gwybod am un yn teithio â thrysor

ganddo, hwy a osodant rai ereill ar waith

i'w ysbeilio ef, ac ni welir hwynt eu hunain

yn y gorchwyl. Y diafol yw y pen ysbiwr

:

y mae efe yn sylwi pa fodd y mae y Cristion

yn rhodio, i ba le a chymdeithas y mae yn
cyrchu, pa ras neu drysor nefol sydd ganddo

yn ei fynwes—ac wedi iddo wneuthur hyn,

y mae ganddo ei offerynau at y gwaith o

gyflawni ei fwriad. Fel hyn yr ystyriodd

efe rasau rhyfedd Iob, gan ddyfeisio pa fodd

y gallai efe ei ysbeilio o'r trysor nefol;

phwy ond ei wraig a'i gyfeillion oedd

wneuthur y gwaith drosto \ Efe a wyddai

yn dda y byddai rhyw goel i'w chwedl ef o'u

geneuau hwynt. O, gyfeillion! gofynwcb

i'ch cydwybodau ai ni wnaethoch chwi ry\i

wasanaeth o fath hwn i Satan yn eich dydd-

iau. Fe allai fod genych blentyn neu was I

fu unwaith yn gwynebu tua'-r nef, ond fo(

eich gwg a'ch dwrdiad chwi wedi eu tarfu yi

ol; ac yn awr, y hiaent, ysgatfydd, mo
anianol ag y iuynech eu cael. Neu, o bosibl

yr oedd dy wraig, cyn ei huniad â thi, yi

fywiog iawn yn ffyrdd Duw ; ond er pan y
ail blanwyd hi yn dy ddaear oer di, y mae fl

gan effaith dy siarad gwag a'th ymddygia-

diflas di, neu, o leiaf, dy fydolrwydd a't

ffurfioldeb, wedi adfeilio yn ei grasau, a

mewn colled am ei chysuron. O, ddyn ! p
fath gyhuddiad a ddygir i'th erbyn am hy
wrth frawdle Duw / Ti a ymdarewit y
well pe byddai am ysbeilio un o'i arian a

dlysau, nag o'i rasau a'i gysuron.

3. Mae yn ceryddu y diofalwch alaethi

a ddengys y rhan fwyaf mewn ymgais am
campdlws nefol hwn. Nid oes neb na fydd;

yn dda ganddynt fod eu heneidiau yn gfl

wedig yn y diwedd : ond pa le y mae y gw

neu y raig sydd yn rhoddi dangosiad tiw

ymdrech dwys eu bod o ddifrif / Pa bar<

toad milwraidd sy g;uiddyntyn erbyn Sata]

sydd yn sefyll rhyngddynt a chartref

!

le mae eu harfau, eu gallu i'w defnyddio,

«

hymroad i sefyll atynt, a'u gofal cydwyboc

ymarfer beunydd yn eu trin hwynt? Ocl
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peth prin yw hyn yn wir; nid ydyw i'w gael

yn mhob tý lle' y mae proffes o grefydd yn

crogi o flaen y drws. Pe gwnai chwennych

íi dymuno eu dwyn i'r nef, yna hwy a allent

ddyfod yno; ond am yr ymdrechu a'r ym-
lacíd yma, a gwneud crefydd yn orchwyl

iddynt, y maent mor bell oddi wrth y rhai'n

ag y maent yn debyg o fod yn y diwedd

oddi wrth y nef. Y maent o feddAvl hwnw
yn Tully, yr hwn, dan orwedd yn ddioglyd

ar y glaswellt, ar ddydd teg o haf , a ddy-

wedai, " O na bai hyn yn weithio ! na allwn

orweddyma, a gwneud fy niwrnodgwaith!"

Fel hyn y mae llawer yn treulio ac yn difa

eu bywydau mewn syrthni, ac yn eu calonau

yn dywedyd, O na byddai hon yn ffordd i'r

nef ! eithr ni arferant foddion i addurno eu

hunain â gras at y fath anturiaeth. Mi a

ddarllenais am dywysog mawr yn yr Almaen,

y rhuthrwyd arno gan elyn cryfach nag ef

ei hun : etto efe a gafodd fyddin olygus yn
fuan, gan rai mewn cyfeillach a chynghrair

âg ef : eithr, fel y dywedai efe, nidoedd
ganddo arian i dalu iddynt ; ond y gwir yw,

anhawdd oedd ganddo ymadael â hwynt.

Am hyn, aeth rhai ymaith mewn digder ; ni

ddarfu i ereill ddilyn ei orchwyl yn rymus

;

ac felly, curwyd ef o'i dywysogaeth yn fuan

;

a'i goffrau, pan anrheithiwyd ei balas, a

gafwyd yn llawnion o drysor. Fel hyn yr

andwywyd hwn,megys y mae rhai cleifion yn
marw o herwydd anewyllysgarwch o fod yn

y gost o dalu i'r meddyg. Fe chwanega at

drueni eneidiau damnedig, pan gânt ddigon

o hamdden i ystyried pabeth agollasant wrth
golli Duw, ac i adgofio pa foddion, cynnyg-

ion, a thalentau, a fu unwaith ganddynt tuag

at gael bywyd tragwyddol, ond heb feddu

calon i'w defnyddio.

4. Y mae yn gerydd i'r rhai a wnânt
ddadwrdd a sn mawr am grefydd, sy'n hyf

mewn proffes, ac yn brysur iawn i ymhel â'r

dyledswyddau manylaf, fel pe byddai y nef

wedi ennill eu calonau yn gyfangwbl; ond
fel yr eryr, pan fyddo ei hediad yn uchel, ar

lawr y mae ei ysglyfaeth, ac yno y mae ei

lygad hefyd. Y mae y fath genedlaeth a

hon wedi bod erioed ; a hi a fydd etto ;
hwy

a ymgymmysgant â saint Duw, a ymhonant
am y nef, ac a ânt mewn gwisg allanol wedi
ei haddurno, megys â rhidens o ymddiddan-
ion a dyledswyddau nefolaidd ; tra y mae eu

calonau wedi eu gwrthleinio â rhagrith, trwy
yr hyn y maent yn twyllo ereill, ond eu hun-
ain yn fwyaf oll. Gall y cyfryw fod yn
saint gan y byd ; ond diafliaid ydynt yn
nghyfrif Crist. " Oni ddewisais i chwy-
chwi y deuddeg, ac o honoch y mae un yn
ddiafol ?" Ioan viii. 70. Ac yn ddiau, o'r

diafliaid oll, nid oes un mor ddrwg a'r diafol

sy'n proffesu, yn pregethu, yn gweddìo, &c.

0! syrs, byddwch syml o galon|: y mae cref-

ydd mor dyner a'ch llygad : ni fyn gellwair

â hi. Cofiwch y dialedd a ddaeth ar Bel-

L

sassar, tra yr oedd yn gloddesta â llestri y
cyssegr. Pethau cyssegredig yw crefydd a'i

dyledswyddau ; ni wnaed mo honynt i ti yfed

dy chwantau o honynt. Y mae Duw wedi

ei ddangos ei hun, mewn modd nodedig, yn
dadguddio ac yn gwaradwyddo y rhai a hal-

ogasant bethau sanctaidd i ddybenion bydol.

Iezebel, hi a ymprydiodd ac a wedd'iodd, i

ddifa gwinllan Naboth yn fwy rhwydd ; èithr

hi a ddifawyd trwy hyny. Yr oedd Absa-

lom mor glaf, nes iddo dreisio coron ei

dad, ag oedd ei frawd Amnon, nes iddo

wneyd y cyffelyb â'i chwaer : ac, i guddio ei

fradwaith, efe a wisgodd gochl grefyddol

am dano; ac felly gofynodd genad i fyned

a thalu ei adduned yn Hebron, pan yr oedd

ganddo helfa arall i'w dilyn: ac oni chwymp-
odd efe trwy law ei ragrith ? O bawb oll,

eu bam hwy a ysgrifener gyda'r brys

mwyaf
, y rhai a oreurant ymgeisiadau bydol,

neu ddrygionus, a lliw neu rith nefolaidd.

O'r haid hon yr oedd y rhai hyny, am ba rai

y dywed yr apostol, " eu colledigaeth hwy
nid yw yn hepian;" 2 Pedr ii. 3 : a'r rhei'ny,

wrth ba rai y dywed Duw, "Myfi yr Ar-

glwydd a attebaf iddotrwof fyhun; gosodaf

hefyd fy wyneb yn erbyn y gwr hwnw, a

gwnaf ef yn arwydd ac yn ddiareb, a thoraf

ef ymaith o fysg fy mhobl, fel y gwypoch

mai myfì yw yr Arglwydd;" Ezec. xiv. 3, 8.

Def'n. 2. Yn 2il, Prawf pa un ai pethau

nefol ai daiarol yr wyt ti yn benaf yn eu

diryn. Yn sicr, gyfeilìion, ni byddai raid i

ni fod mor ddiwybod am gyflwr a materion

ein heneidiau, pe byddai i ni yn fynychach

ymddiddan â'n meddyliau, a chraffu ar gyn-

niweirfa ein calonau. Gallwn yn fuan ddy-

wedyd pa ddysglaid a foddia ein blas yn
oreu: ond ni fedrwch chwi ddywedyd pa un
ai y nef ai y ddaiar a wna y bwyd mwyaf
blasus i'ch eneidiau? A phe gofynech, pa

fodd y gallech wybod ai y nef yw y camp-

dlws yr ydych yn benaf yn ei ddymuno, ni

wnawn ni ond eich rhoddi ar y prawf dy-

blyg hwn.
laf, A wyt ti yn gysson yn dy ddilyniad ?

A wyt ti yn ymgeisio am y nef , a'r hyn hefyd

sydd yn arwain i'r nef ? Pethau daiarol y
mae Duw yn gweled yn dda eu mân ranu : y
mae pawb yn cael peth, a neb yn cael y cwbl;

ond am y trysor nefol, ni thr efe y dryll

cyfan i'w fân ranu. Os myni di y nef, rhaid

i ti gael Crist ; os Crist, rhaid i ti garu ei

wasanaeth gystal a'i aoerth. Heb sanct-

eiddrwydd, heb ddedwyddwch. Pe torai

Duw aílan gymmaint ag a wnai y tro gan

ddynion, efe a gai ddigon o brynwyr. Yr
oedd Balaam ei hun yn hoffi un pen i'r dryll;

efe a chwennychai farw fel gwr cyfiawn, er

byw yn ddewin fel yr oedd. Na, ni wna
Duw fasnach â'r fath goegfarchnadwyr. Y
dyn hwnw yn unig sydd am Dduw, a Duw
am dano yntau, a ddel i fyny at gynnyg Duw,
ac a gymmer y cyfan oddi ar ei law ef .

Maa
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uu yn arìdas yn cyfFelybu sancteirìdrwydd a

dedwyddwch i'r ddwy chwaer, Lea a Rachel.

Hapusrwydd, fel Rachel, yw y decaf i'r olwg
(dichon calon anianol syrthio mewn caiiarì â

hon) ; ond sancteiddrwydd, fel Lea, yw yr
hynaf, ac yn brydferth hefyd, er ei bod yn y
bywyd hwn yn yniddangos dan beth anfan-

tais, ain fod ei llygaid yn llaith gan ddagrau
edifeirwch, a'i hwyneb dan grychni trwy
waith marwhâd. Ond dyma gyfraith y
wlad nefol hono : Na rodder y chwaer ieu-

engaf o flaen yr hynaf. Nis gallwn fwyn-
hau Rachel deg—y nef a hapusrwydd, oddi

eithr i ni yn gyntaf gofleidio Lea lygadlaith

—

sancteiddrwydd, gyda'i holl ddyledswyddau
llymion o ecìifeirwch a marwhâd. Yn awr,

syrs, pa fodd yr ydych yn caru y drefn hon ?

A wy t ti yn foddlawn i briodi Crist a'i ras ?

ac yna (rìan wasanaethu prentisiaeth ddwys,
mewn temtasiynau o hawddfyd ac adfyrì, gan
oddef gwres y naili ac oerni y llall) bod ar

ddysgwyliarì hyrì oni rodrìer y llall o'r diw-

edd i'th fynwes ì

2il. Os y nef a phethau nefol yw y camp-
dlws yr wyt yn ddiau yn ymdrechu am dano,

ti a ddangosi nefol agwedd calon, 'ie, mewn
achosion daiarol. Pa le bynag y cyfarfydd-

och chwi, Gristion, y mae yn myned i'r nef

:

y mae y nef yn ngwaelod ei weithredoerìd

isaf ef. Yn awr, craífa ar dy galon mewn
tripheth neillduol;—wrth geisio, wrth drìefn-

ydrìio, ac wrth gadw y pethau daearol, ai yn
ol trefn nefol y mae hyn ?

laf. Wrth geisio pethau daearol. Os y nef

yw dy brif gampdlws, yna, ti a reolir gan gyf-

raith y nef wrth gasglu y rhai hyn. Golyg-
wch arìyn anianol; a pha beth bynag ygosorìo

ei galon arno, efe a'i ni}rn, bid cam, bid

cymmhwjs. Y mae celwydd yn ddigon
adrìas gan safn Gehazi, ond idclo gael llenwi

ei gôd trwyrìdo. Y mae Iezebel yn beidrìio

gwatwar L)uw, a Uadd gwr diniwed, am erw
neu ddwy o dir. Absalom, i gael teyrnas,

pa beth na wna efe ? Y mae clawdrì Duw
yn rhy isel i garìw calon anrasol o fewn ter-

fynau pan fyrìdo yr helfa o'u blaen ; eithr y
dyn a fyrìdo â'r nef yn ei lygaid, efe a reolir

gan rìdeddf y nef ; ni faidrì efe gamu allan o

tfordd y nef i godi coron i fyny, niegys y
gwelwn yn ymddygiad Dafydd tuag at Saul.

Yn wir, pe gwnai felly, efe a groesai ei

hun yn ei brif f wriarì ei hun, yr hyn yrìyw
gogoneclrìu Duw a'i fwynhau ef er hapus-
rwyclcl i'w enaid ei hun. Ar y golygiarìau

hyn, y mae gweision Duw werìi gwrthorì

cyfoeth a mawredd yn y byd pau fydrìai un
o'r rhai hyn mewn perygl. Tafloclcl Moses
ei lys-drìyrchafiad o'i du ol, gan wrthod ei

alw yn fab merch Pharoah. Dibrisiorìd

Abraham gael ei gyfoethogi gan frenin

Sorìom (Gen. xiv. 22), rhag rlioddi lle i neb
ei ammheu am gybydd-rìorì a hunan-gais, ac

fel na rìrìywerìicl ar ol hyny, irìrìo clrìyforì i

gyfoethogi ei hun er annrhaith, yn fwy nag

i achub ei geraint. Nehemia, ni chymmerai
y clreth a'r deyrnged at fyntumio ei rwysg
(pan y gwycldai eu bod yn bobl clruain ac

ysbeiliedig), o herwydcl ofn yr Arglwydd. A
wyt ti yn rhodio yn ol y rheol hon? Ai ni

fynit ti gasglu mwy o gyfoeth neu anrhyrìerìd

nag a elli gael gyda chenad Duw, ac a gyd-
saií' â'th obaith am y nef ?

(2.) A wyt ti yn dangos ysbryd nefol wrth
ddefnyddio y pethau hyn í

\ . Y mae y sant yn defnyddio ei bethau
daearol i drìyben nefol. Ym mha le yr wyt
ti yn trysori dy drysor? A wyt ti yn ei

dreulio ar dy fol chwantus, dy weilch a'th

fytheiaid, neu ynte yn ei gloi i fyny ym myn-
wesau aelodau tlorìion Crist ? Pa clrìefnydd
wyt ti yn wneuthur o'th anrhydedd ath
fawredrì ? Ai i gryfhau dwrylaw y du'wioL

ynte yr annuwiol ? Ac felly am bob rhodd
dymmorol arall sydcl genyt. Y mae calon

rasol yn eu defnyrìrìio i Drìuw. Pan ofyno

y duwiol am y pethau hyn, y mae ganddo
ìygarì ar ryw clclyben nefolaiclrì. Os gwerìclîa

í)afydd am einioes, nirì er mwyn cael byw y
gwna hyny, ond er "byw a moliannu Duw;"
/Salm cxix. 175. Pan yrwyd ef odcli ar ei

orsedd freninol gan arfau gwrthryfel Absa-
lom, gwelwch beth oedd ei ddynmniad a'i

obaith :
—" Dywedodd y brenin wrth Sadoc,

Dychwel âg arch Duw i'r dclinas : os caf ri

ffafr yng ngolwg yr Arglwydd, efe a'm dwg
eilwaith, ac a bâr i mi ei gweled hi, a'i bab-

ell ;" 2 Sam. xy. 25. Craftwch, nid efe a
bâr i mi weled fy nghoron, fy mhalas, onrì yr
arch, a th Duw.

(2.) Y mae cìyn grasol yn dilyn peth.au

daearol gyda difaterwch duwiol, gan gadw
angerrìdolrìeb a gwres ei ysbryd at bethau
nefol. Y mae yn arfer y ddaear, megys heb
ei harfer, gyda math o annyfalwch

; y mae
pethau uwch }ti medrìiannu ei ben a'i galon;

pa foclrì y gall ryngu borìd Duw, cynnyrìclu

yn ei ras, a mwynhau cymdeithas agosach â
Chríst yn ei ordinharìau. Yn y rhai hyn y
mae yn lledu ei holl hwyliau, yn gweithio

â'i holl rwyfau, pob rhan a gallu ar ymegni-
ad. Fel hyn y cawn Dafydd ar ei lawn gais :

" Fy enaid a ìn wrthyt ;" Salm lxiii. 8. Ac
o flaen yr arch ni a'i cawn yn dawnsio â'i holl

rym. Yn awr, y mae dyn anianol yn llwyr

groes ; am y byd y niae ei sel ef ; a rìiofal

ydyw ym mhethau Duw. Efe a weddia
megys heb wedcl'io, &c, y mae yn chwysu
yn ei weitlidy, ond yn rhyim ac yn tìeru yn
ei ystafell weddi. O ! inor anhawdd yw ei

ddirwyn i fyny at ran o addoliad Duw, neu
ei dynu o'i dÿ i orclinhâd ! Nid oes un ty-^

wydd a'i ceidw o'r farchnad ; efe a ä yno er

gwynt, gwlaw, ac eira : ond os bydd y llwybr

i'r eglwys yn llaith, neu yr hin yn llecl oer,

dyna rìcìigon o esgus os bydd ei eisteddle e£

yn wrag. Pan fyddo ar ryw orchwyl bydol,

y mae o ddifrif yn ei gylch, fel y gôf eilun-

addolgar yn moi*thwylio ei ddelw. Hwnw
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fel y dywed y prophwyd, " â nerth ei fraich

y gweithia efe hi ; newynog yw hefyd, a'i

nerth a balla ; nid f ddwfr, ac y mae yn
diffygio;" Esa. xliv. 12. Y mae'r bawddyn
bydol mor wresog yn ei orchwylion daearol,

fel y gwas ar ei goìuddion, ac y naca iddo ei

hun ei fwyd yn ei bryd, i ddilyn hwnw

;

caiíf y gegin yno aros ar y gweithdy. Ond
yn addoliad Duw, ymae yn ddigon i'w wneud
ef yn glaf o'r bregeth, ac yn ddig wrth y
pregethwr, os cedwir ef dros ei awr

;
yma y

mae yn rhaid i'r bregeth roddi Ue i'r gegin.

Fellyymae y dynam ei fwyniant a' i ddifyrwch
cnawdol ; nid yw efe yn cyfrif yr oriau wrth
ei chwareuon, nac yn gwybod pa fodd y
mae'r dydd yn myned heibio; pan ddel y
nos, y mae yn ddig am ei bod yn ei dynu
ymaith. Ond ar ryw waith nefol, O ! fel y
mae'r dyn yn cael ei gospi ! ei feddwl yw yn
awr fod gan amserdraed oblwm ; eihollwaith

ar y bregeth yw cyfrif yr amser, ac edrych

pa fodd y mae yr awr yn rhedeg. Pe ni

byddai dynion yn ewyllysgar i dWyl]o eu

hunain, yn sicr hwy allent wybod pa ffordd

yr ä eu cálonau, wrth eu hysgogiad cyílym,

neu wrth y tynu caled, a'i symmudiad araf

hithau, yn gystal'ag y gwyddant mewn cwch,

pa un ai gyda'r lîanw, ai yn ei erbyn y maent
yn rhwyfo.

(3.) Y mae'r Cristion yn arfer y pethau

hyn gyda duwiol ofn, rhag i'r byd ysbeilio'r

nef, ac i'w fwyniant allanol ei ddrygu yn ei

fraint nefol. Y mae yn bwyta mewn ofn,

yn gweithio mewn ofn, yn llawenhau yn ei

lawnder mewn ofn. Megys y sancteiddiai

Iob ei blant trwy offrymu aberth, rhag ofn

eu bod wedi pechu ; felly y mae'r Cristion

yn barhaus yn sancteiddio ei fwyniant
daearol trwy weddi, fel y caffo felly ei

waredu rhag y fagl sydd ynddynt.

(3ydd.) Am gadw pethau daearol
; y mae'r

Cristion yn nefol yn hyn. Y mae efe yn
dilyn yr un rheol nefol yn eu cadw ag a

ddilynodd wrth eu ceisio. Megys na faidd

ddywedyd y myn efe fod yn gyfoethog a

pharchus yn y byd, ond os myn Duw ; felly

ni faidd efe mwy gadw yr hyn sy ganddo :

nid yw efe ond yn eu cadw nes y galwo ei

Dad nefol am danynt, yr hwn a'u rhoddodd
iddo ar y cyntaf. Os Duw a'u gâd hwynt
iddo, ac i'w hiliogaeth ar ei ol, efe a fen-

dithia Dduw ; ac felly y dymuna wneud
hefyd os efe a'u dwg yínaith. Yn wir,

bwriad Duw ym mhethau mawr y byd hwn,
a deiflefe ambell waith i'r saintyw, yn benaf,

rhoddi iddynt gyfle mwy i ddangos eu cariad

tuag ato ef , wrth ymwadu â hwynt er ei fwyn
ef. Ni fwriadodd Duw erioed, wrth ei rag-

luniaeth ryfedd hono, a ddygodd Moses i lys

Pharaoh, ei sefydlu ef yno mewn rhwysg a
gwychder bydol. Yn wir, ni buasai calon

anianol yn deall ac yn dehongli y tro, fel

achlysur teg a roisid yn ei law gan Dduw,
i'w godi ei hun i'r orsedd

;
yr hyn, medd

rhai, a allasai efe ei wneud mewn amser.

Eithr bwriad Duw oedd ei roddi yn gyûe
iddo, i beri i'w ffydd a'i hunan-ymwadiad
fod yn fwy claer-amlwg, wrth daflu y rhai

hyn oll y tu ol i'w gefn. Ac am hyn y mae
iddo y fath goffa anrhydeddus ym mysg rhai

enwog yr Arglwydd :
—" Trwy ffydd Moses

wedi myned yn fawr, a wrthododd ei alw yn
fab merch Pharaoh ," Heb. xi. 24, 25. Ac
yn ddiau y mae enaid grasol yn cyfrif nas

gall efe wneud cymmaint o'i dda daearol un
ffordd arall a thrwy eu rhoddi yn offrwm er

niwyn Crist. Er i'r bradwr hwnw dybied y
gallesid dwyn ennaint Mair i well marchnad,

etto, yn ddiammheu, nid oedd dim yn blino

y wraig dda ei hun, ond am nad oedd gan-

ddi ei well i'w dywallt ar ben ei hanwyl
Iachawdwr. Y mae hyn yn peri i'r Cristion

o hyd ddal y gyllell aberth wrth wddf ei

ddaoedd bydol, yn barod i'w hoffrymu pan
alwoDuw : dros ybwrddy cânt fyned, yn hytr-
ach na rhoddi perygl llong-ddrylliad i ffydd,

neu gydwybod dda. Yn olaf y ceisiodd efe

hwynt ; ac felly efe a ymâd â hwynt yn
gyntaf . Naboth a anturiai dan wg y brenin

—yr hyn o'r diwedda gostiodd iddo ei fywyd
yn hytrach na gwerthu erw neu ddwy o dir

oedd ganddo fel genedigaeth fraint. Y Crist-

ion yntau a berygla y cwbl a fedd efe yn y
byd hwn, i gadw ei obaith am fyd arall.

Iacob, yn ei daith i wynebu Esau, a anfon-

odd ei weision a'i ddeadellau o'r blaen, ac a
ddaeth ei hun gyda'i wragedd ar ol : os gallai

achub dim rhag digder ei frawd, bydded yr

hyn a garai yn fwyaf. Os gall y Cristion

achub dim, ei enaid fydd hwnw, ei hawl
yng Nghrist a'r nef ? ac yna nid oes fater os

cyll y lleill ; medr, ie, er hyny, ddywedyd—
nid fel Esau wrth Iacob—" Y mae genyf *fi

ddigon ;" ond fel Iacob wrtho ef :
" Y mae

genyf bob peth" (Gen. xxxiii. 9, 11): pob
peth sydd yn eisieu arnaf, pob peth a ddy-

munwn. Felly y dywed Dafy/id, " Fy holl

iachawdwriaeth, a'm holl ddymuniad yw ;"

2 Sam. xxiii. 5. Yn awr, prawf a gyweir-

iwyd dy galon at y dôn hon. A yw y nef

yn rhoddi deddf i'th fwyniant bydol? A
fynit beidio a chadw dy anrhydedd, daoedd,

ie, na'th#ywyd dy hun, i niweidio dy natur

a'th obaî|^ nefol ? Pa un a ddewisit, pe nas

gellit gadi#!r ddau, croen cyfan, ynte cydwy-
bod iach?^ Atteb rhyfedd, os gwir, oedd

hwnw a ráddodd Harri y pummed i'w dad,

oedd wedi trais-feddiannu'r goron, ac yn
awr wrth farw wedi anfon am ei fab hwn,
wrth yr hwn y dywedodd, " Fachgen anwyl,

cymmer y goron," yr hon oedd ar ei obenydd

wrth ei ben, "ond Duw a yrpa fodd y cefais

i hi :" ei atteb iddo oedd, " Nid wyf fi yn
gofalu pa fodd y cawsoch chwi hi ; wedi i

mi ei ehael, mi a'i cadwaf tra y gallo fy

nghleddyf ei hamdditfyn." Y neb a gadwo'r

ddaear trwy gam, nis gall ddisgwyl am y nef

|
trwy iawnder.
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PENNOD XIII.

Annogaeth i dacr gcisio y nef a phethau nefol.

Defn. 3. Yn drydy.ld, ai y nef a phöb

peth nefol y mae cais Satan i'n rhwystro i'w

cael! Bydded i hyn ein cynnhyrfu i ym-
drechu yn fwy difrifol am danynt. Pe
hy.ldai i ni a wnelom â gelyn a ddeuai yn

unig i'n hysbeilio o wael bethau y ddaear

;

pe byddai anrhydedd, meddiannau, a daoedd

v byd hwn yn ílenwi ei gylla, fe allai y peth

oddef dadl, mewn enaid y mae ganddo

obaith am y nef, a fyddai yn werth ymladd

i gadw y cèltì hyn. Ond Crist a'r nef, yn

sicr v mae y rhai hyn yn rliy werthfawr i

ymadael â hwynt ar unrhyw ammodau.
" Gofyn y frenhiniaath iddo ef hefyd," ebe

Solonion wrth Bathseba, pan ddeisyfodd hi

am Abisag i Adonia. Os gall y diafol

ddwyn y rhai hyn oddi arnat tithau, beth a

fyddi di o werth ? Ac etto yr wyf yn addef

i mi glywed am un a ddymunodd ar i Dduw
adael llonydd iddo, a pheidio ei gymmeryd
ef oddi wrth yr hyn oedd ganddo yma.

Adyn truenus—dewisiad mochyn acnid dyn,

pan y dewisai ymdreiglo yn nhom a budr-

eddi ei bleserau cnawdol, ac y chwennychai

fod wedi ei amgau am byth gyda'i olchion

yng nghut moch y ddaear domenllyd hon, yn

hytrach na gadael y rhai hyn i fyw ym
mhalas y nef, a chael cyfranogi o'r un ples-

erau ag y mae Duw ei hun a'i saint yn eu

mwynhau ! Byddai yn gyfiawn pe rhoddai

Du i'r fathfilod a'r rhai hyn wyneb mochyn,

at eu calonau mochynaidd. Ond, och! pa

mor anaml y byddai wynebpryd dyn gan y
rhai a gyfarfyddem ? Y mae y rhan fwyaf

o'r. byd, îe, pawb o'r rhai anianol a bydol, o'r

un meddwl, er nad mor ddigywilydd a'r

adyn liwnw i adrodd eu meddyliau. Y mae
bucheddau dynion yn dywedyd yn ddigon

a'.nlwg mai iàith eu calonau yw, Da yw bod

yma ; a'u bod yn dymuno, pegallent, wneud
pebyll ar y ddaear, er y cwbl o'r trigfanau sy

wedi eu parotoi yn y nef. Yr oedd anwir-

e Id yr annuwioì yn dywedyd yng nghalon

Dafydd, " nad oedd ofn Duw o flaen ei

lvgaid ef ;" Salm xxxvi. 1. Ac oni all l.yd-

oìrwydd y cybydd ddywedyd yng nghalon

pob dyn rhesymol nad yw y nef, a ríiagòr-

iaethau nefol, o flaenei lygaid na'i feddyliau

ef? O! y fath ddistawrwydd trwm sydd

am y pethau hyn yn ymddiddanion dynion!

Y mae y nef mor ddieithr i'r rhan fwyaf,

fel na chlywir ond ychydig iawn yn ymofyn

am v ffordd yno, na chymmaint a gofyn o

ddifrif, " Pa beth a wnant i fod yn gadwed-

ig." Nid yw y rhan fwyaf yn dangos dim

mwy o awydd i gyrhaed<l y ncf nag sydd

yn yr eneidiau gwynfydedig yn awr o fewn

y nef am ddyfod yn ol i drigo ar y ddaear.

Och ! y mae eu penau yn llawn o ddyfeisiau

ereill
j y maent, naill ai fel Israel ar waagar

dros wyneb y tir i gasglu gwellt, neu yn

prysur bigo y gwellt a gasglasant
;
yn ym-

boeni i geisio y byd, neu yn boddio eu hun-
ain â'r hyn a gawsant. TFelly, nid gwaith af-

reidiol yw arfer rhai rhesymau i alw dynion

oddi wrth y byd, i ymgais am y nef a'r hyn
sydd yn nefol.

1. Am bethau daearol, nid yw yn angen-

rheidiol i ti eu cael hwynt. Dyna y peth

augenrheidiol, sef yr hyn nas gellir cyflawni

y diífyg o hono â (ìim arall. Nid oes dim
'o'r fatîi fwyniant daearol nasgellir llenwi ei

le, nes y bydd bod hebddo yn fwy dymunol
na'i gael. Yn y nef, fe fydd goleuni heb
haul

;
gwledd ddanteithiol heb ddiin bwyd ;

gwisgoedd gogoneddus heb ddim dillad : ni

bydd yno eisieu dim ; ac etto, dim o ogon-

iant y byd hwn ni cheir yno. Ië, tra yr

ydym yma, y mae modd cael yr h)Ti a leinw

eu lle. Ti elli fod tan afiechyd corph, ac etto

yn well na phe bai genyt iechyd :
" Ni ddy-

wed y preswylydd, Claf ydwyf ; maddeuir
anwiredd y bobl a drigant ynddi;" Esa.

xxxiii. 34. Ti elli fod heb anrhydedd dae-

arol, a chaffael gair da trwy ffydd gyda'r

rhai enwog hyny yn Heb. xi ; ac y mae hyn
yn enw gwell nag sy gan fawrion y ddaear.

Ti elli fod yn dlawd yn y byd, ac etto yn
gyfoethog mewn ffydd : "ac elw mawr yw
dìiwioldeb, gyda boddlonrwydd." Mewn
gair, os wyt yn ymadael â'th fywyd amserol,

ac yn cael un tragwyddol, pa golled sydd i

ti o'r cyfnewidiad? Ond y mae y nef a

phethau nefol yn gyfryw nas gellir llenwi eu

lle â dim arall. Y mae genyt euaid nefol

yn dy fynwes : coll hwnw, a pha le y gelli

di gael un arall ? Nid oes ond un nef : coll

hono, a pha le y bydd dy letty ond yn
uffern ? Un Crist a all dy arwain yno : os

gwrthodi ef, " nid oes aberth mwyach wedi

ei adael dros bechod." O, na feddyliai dyn-

ion am y pethau liyn ! Dos, bechadur, at y
byd, ac edrych pa beth a all efe roddi i ti )Ti

lle y rhai hyn. Fe allai y cynnyg efe dy
groesawu â'i bleserau a'i fwyniant. O, wobr
wael am golli Crist a'r nef ! Ai hyn yw yr

oll a elli ei gael ? A yw Satan yn dy ys-

beilio o'r nef a gwynfyd, ac yn rhoddi i ti

ddim ond y blodau hyn i'w harogli ar dy
ffordd i'th ddienyddiad. A dditfydd y rhai

hyn dân uffern ? neu a wnânt hwy gym-
maint ag oeri y fflamau yr wyt yn syrthio

iddyntî Pwy ond rhai wedi colli eu syn-

wviau a gymmerai y teganau a'r coegbethau

h\n am Grist a'r nef ! Tra y mae Satan yn
boddio dy serchiadau â'r ffril-deganau hyn,

y mae ei law yn dy drysor, i't.h ysbeilio di

o'r unig beth angenrheidiol. Y mae yn fwy
angenrheidiol bod yn gadwedig na bôd

:

gwell bod heb fodolaeth na chael bodolaeth

yn uffern.

2. Y mae pethau daearol yn gyfryw, fel y
mae yn ansicr iawn a allwn ni, wedi ein holl

dratlerth, eu cael hwynt, ai ni allwn. Nì
ddysgodd y byd, er ei fod yn gynnifer mil o-
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oed, mo'r fath ífordd o fasnach i'r marsiand-

wyr, fel y gall efe benderfynu yn ddiffael y
caiff, yn y diwedd, diroedd a da werth eí

ddilyn, nac i'r gwr llys y fath reolau o ym-

ddwyn yn ol ffordd ei dywysog, fel ag i'w

sicrhau y caiff ddyrchafiad. Nid ydynt ond

ambell rai sydd yn ennill y campdlws yn

chwareu damwain y byd ; nid ydyw y nifer

mwyaf yn cael ond eu llafur am eu poen, a

choffa athrist wedi ei adael iddynt am eu

ffoledd nodedig yn cymmeryd eudenu i'r fath

helwriaeth oferwyllt a'u siomodd hwynt yn

y diwedd. Ond yn awr, am y nef a phethau

nefol : y mae y fath reol amlwg a sicr wedi

ei gosod, fel, os gwnawn ond cymmeryd
cynghor y gair,

r
nas gallwn gamgymmeryd y

ffordd,na bod hebiawn ddiweddu yn yffordd

hono : " Cynnifer ag a rodiant yn ol y rheol

hon, tangnefedd arnynt ac ar Israel Duw."

Y mae rhai yn wir yn rhedeg, ond heb ennill

y tlws hwn—yn ceisio ac heb gael
;
yn curo,

a'r drws yng nghauad i'w herbyn ; leithr hyn

sydd am eu bod yn ei wneuthur, nid mewn
iawn fodd, neu ynte, nid mewn iawn bryd.

Mynai rhai gael y nef ; ond os achub Duw
hwynt, rhaid iddo achub eupechodauhefyd,

o herwydd nid ydynt hwy yn meddwl eu

gadael
;

: a pha foddy gall y nef gynnwys Duw
a'r fath gymdeithion ynghyd, bernwch

chwi. Ar eu dyfodiad hwy i mewn trwy

un drws, byddai i Grist a'r holl ysbrydion

sanctaidd hyny gydag ef frysio allan trwy y
llall. Ys trueiniaid anniolchgar na ddeuant

i'r wledd ogoneddus hon, oddi eithr iddynt

gael dwyn i'w canlyn yr hyn a dorai ar law-

enydd yr ystâd wynfydedig hono a anfodd-

häai y gwestwyr oll a fyddai wrth y bwrdd
gyda hwynt ; ie, a yrai Dduw allan o'i d
trigiannol ei hun. Ail fath a fynent y nef

;

ond fel hwnw yn Ruth iv. 2, 3, 4, a chwen-

ychai dir ei gyfathrachwr Elimelech, ac a

fuasai yn talu y pris ; ond nid oedd efe am
ei%ael trwy briodi Euth'; ac felly, efe a'i

collodd. Y mae rhai yn ymddangos mor
awyddus am y nef ac iachawdwriaeth, pe

gallai eu cyfìawnder eu hunain ei hennill

;

hwy a drysorant yr holl ddaioni a wnânt, a'r

dyledswyddau a gyflawnant, at y pwrcas

hwn ; ond fe'u collir yn y diwedd, am nad
ydynt yn ymwasgu â Christ, ac yn cymmeryd
y nef yn ei hawl ef . Y mae trydydd math
yn foddlawn i'w chael hi trwy Grist ; ond
eu dymuniadau ydynt mor ddirym a diawch,

fel nad ydynt yn eu rhoddi ar waith mewn
arferiad egnîol o foddion i'w cael hwynt ; ac

felly, yn debyg i'r diogyn, y maent yn new-
ynu, am na fynant dynu eu llaw allan o'u

mynwes, o ddiogi, i'gyrhaedd eu hymborth
sydd o'u blaen. Y maeganddynt ddigon, a

gormod, o awch am y byd ; hwy a redant

ymhell ac yn agos am hwnw ; ac wedi iddynt

redeg eu hunain allan o wynt, hwy allant

sefyll a " dyheu ar ol llwch y ddaear," yn ol

dywediad y prophwyd : Amos ii. 7. Ond am

Grist, a chael hawi ynddo ef , O, mor oeraidd

ydynt! Y mae rhyw gwlwm gwythi yn

goresgyn holl alluoedd eu heneidiau, pan

ddylent weddîo, gwrandaw, holi eu hunain,

tynu allan eu serchiadau mewn newyn a

syched am ei ras a'i Ysbryd ef. Y mae yn

rhyfedd gweled fel y nofiasant tan lawn hwyl

at y byd'; ond y maent yn ebrwydd yn colli

yr awel, ac heb un chwa, i un perwyl da, yn
cynnhyrfu eu heneidiau ar ol y pethau hyn.

Ac a ydyw yn rhyfedd fod Crist a'r nef yn

cael eu nacau iddynt hwy, sydd mor ddifater

am danynt. Yn ddiweddaf, y mae gan rai

ddigon o awydd am Grist a'r nef ; ond hyn

wedi i wr y t gyfodi a chau y drws ;
ac yn

ddiau, erbyn hyn, hwy allant sefyll yn hir

ddigon yn curo, cyn y cânt neb i'w gollwng

i mewn. Nid oes un efengyl yn cael ei

phregethu mewn byd arall. Ond am danat

ti, enaid tlawd, a berswadiwyd i ymwrthod

â'th chwantau, a thaflu ymaith dy dyb am
dy gytìawnderdy hun, fel y gallech redeg yn

gyflymach at Grist
;
yr wyt ti â'th feddwl

mor llawn o ragoroldeb Crist, a'th angen dy

hun am dano, nes yw dy hiraeth ar ei ol yn

fwy nag am fywyd ei hun. Yn enw Duw
dos di ym mlaen a llwydda ; bydd gysurus,

y mae yn dy alw di erbyn dy enw ì ddyfod

ato, fel y caffech orphwysfa i dy enaid. Y
mae swydd-dy yn y gair lle y gelli gael

sicrwydd am dy enaid a'i dragwyddol

wynfyd. Y rhai a ddeuant at Grist, fel na

wna efe ei hun mewn un modd eu bwrw
ymaith; felly, ni adawa efe i neb arall

eu tynu hwynt ymaith. " Heddyw,"

medd Crist, wrth Zaccheus, "y daeth

iachawdwriaeth i'th d di ;" Luc xix. 9. Y
mae iachawdwriaeth yn dyfod atat ti, enaid

tlawd, sydd yn agoryd dy galon i dderbyn

Crist; y mae genyt fywyd tragwyddol

eisoes, mor sicr a phe byddit yn sant wedi

dy ogoneddu yn awr o fewn y ddinas nefol

hono. O, syrs! pe byddai masnach rydd

wedi ei chyhoeddi rhyngom a'r India—digon

o aur i'r rhai a aent yno, a sicrwydd am
fordaith ddiogel—pwy a arosai gartref?

Ond, Och ! hyn nis gellir byth ei gael. Etto,

gellir dywedyd hyn oll, amwy i anfeidroldeb,

am y nef : ond er hyny, mor anaml ydyw y
rhai a adawant eu gobaith ansicr am y byd

i farchnata am dani ! Pa gyfrif a ellir ei

roddi am hyn, ond annuwiaeth erchyll calon-

au dynion? Nid ydynt etto wedi eu llawn

berswadio pa un ai gwir ai celwydd ydyw

lleferydd y Beibl; nac y gallant hwy roddi

pwys ar y dadguddiad a wna Duw yn ei air

am y tir newydd hwn, ac am y mwyngloddiau

o drysorau ysbrydol sydd i'w cael yno, fel

tystiolaeth sicr. Duw a agoro lygaid y byd

diored, megys ygwnaeth ì was y prophwyd,

fefy gwelont y rhai hvn yn bethau gwirion-

eddol, ac nid ffugiol. Nid oes dim ond ffydd

a ddyry i'r pethau hyn fod yn em calonau m.

Trwy ffydd y gwelodd Moses yr alwedigaeth.
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3. Pethau daearol, nid ydyni sicr o honynt
ar ol eu cael. Y niaent fel adar, yn neidio i

fyny ac i lawr, yn awr ar y berth hon, yn
ebrwydd ar y lla.ll—nis gall neb eu galw yn
eiddo iddo. Yr ydym heddyw yn gyfoethog,

yfory yn dlawd ; mewn iecìiyd pan orwedd-
om, ac wedi ein dal gan loes angeu cyn hau-

ner nos : yn rhieni llawen ar un tro, yn lloni

ein hunain yn y gobaith ani hiliogaeth íiod-

euog ; ac fe allai y bydd un o genadau Iob
yn curo wrth ein drws i fynegi eu bod oll yn
feirw. Yn awr mewn parch ; ond pwy ayr
na chawn weled hwnw wedi ei gladdu mewn
gwaradwydd a dirinyg ? Mae yr Ysgrythyr
yn cyff'elybu lliaws o bobloedd i ddyfroedd

;

y mae mawrion y byd yn eistedd ar y dyfr-

oedd hyn: fel y nofia y llong ar y tonau,

felly y gwna eu bri hwynt ar anadl a fîafr y
lliaws. A pha hyd y mae efe yn debyg o

eistedd, a ddygir ar don? Ar yr un pryd

y mae yn esgyn i'r nef (fel y dywed Dafydd
am y morwyr) ac pa yn ebrwydd yn disgyn

i'r dyfnder. " Deg rhan sydd i ni yn y bren-

in," medd gwyr lsrael (2 Sam. xix. 43); ac

yn y wers nesaf, ar ddim ond gwaith Seba
yn canu udgorn terfysg, gan ddywedyd :

—

" Nid oes i ni ddim rhan yn Dafydd, nac
etifeddiaeth yn mab Iesse"—dyna y gwynt
wedi troi yn ebrwydd, canys dywedir, "Holl
wyr Israel a aethant i fyny oddi ar ol Daf-
ydd, ar oi Seba." Fel hyn y cafodd Dafydd
ei grio i fyny ac i lawr, a hyny agos â'r un
anadl. Annedwydd ddyn ydyw efe nad oes

ganddo sicrach rhan na'r hyn a gynnyg y byd
anwadal hwn iddo ! Y mae amser galaru

am ymadawiad pob mwyniant bydol gerllaw:

ni a gawn eu gweled fel y gwelodd gweision

Eglon eu harglwydd wedi cwympo i lawr yn
farw o'u blaenau, ac wylo am nad ydynt. Pa
ffolineb ynte yw i ni osod ein serch ar y byd
ofer hwn ! Y mae ei lawenydd, fel chwerth-
iniad plentyn ar lin ei fam, yn sicr o ddi-

weddu mewn llefain. Ac a esgeuluswn ni,

er mwyn hwn, y nef a phethau nefol sydd
yn parhau byth ? O ! cofiwch am Deif«*is yn
cyweirio ei obenydd, ac yn ymlonyddu i

gysgu ; a'r modd y galwyd ef gan y newydd
am angeu, cyn iddo gynhesu yn ei wely
esmwyth, ac y rhodded ef mewn gofid arun
arall a wnaethai Duw iddo mewn ftìamau,

o ba le y clywn ef yn rhwygo gan ing ei gyd-

wybod. O enaid ! pe byddai i ti gael hawl
yn y pethau nefol yr ydym yn son ani dan-

ynt, ni ymlithrai y rhai'n fel hyn oddi tanat.

Teyrnas na ellir ei siglo ydyw y nef ; rhan
sydd yn parhau ydyw Òrist; dyfroedd ni

phallant yw ei rasusau a'i gysuron ef—ond
hwy a darddant i fywyd tragwyddol. Y
soflieir a fuant i borthi blys yr Israeliaid, a

ddarfuant yn fuan ; eithr y g.raig oedd yn
ddiod i'w ffydd hwynt a'u canlynodd. Y
graig yw Crist : gwna yn sicr o hono ef, ac

efe a wna yn sicr o honot tithau : efe a'th

ganlyu i dy glaf wely, ac a orwedd yn dy

fynwes pan fyddo cysuron bydol yn oerllyd
arnat (fel dillad Dafydd arno ef), ac ua byddo
diin cysur cynhesol i'w gael oddi wrthynt.
Pan fyddo dy synwyiau allanol wedi eu cloi

i fyny fel nas gelli weled wyuebau dy anwyi
gyfeillion, na chlywed y cynghor a'r cysur a
roddaut i ti

;
yna, efe a ddaw, er i'r drysau

hyn fod yng nghauad, ac a ddywed, Taugnef-
edd i ti, fy anwyl bleutyn, nac ofna angeu ua
diafliaid yr wyf yn aros i dderbyn dy anadl
olaf,ac ymaegenyf fyangylionyngweitio,fel,
cyn gynted ag yr anadler dy enaid allan o'th

gorph, y dygont hwy ef , ac y gosodont ef yin
mynwes fy ughariad

;
yuo y maethaf di â'r

ddiddanwch tragwyddol hwnw a bwrcasodd
fy ngwaed, ac a barotodd fy nghariad i ti.

4. Pethau daiarol ydynt wag ac anuigonol.

Gallwn gael gormod, ond nid byth ddigon o
honyut : hwy a barant alariad yn fynych,
ond nid byth ddigoniad. Ac yn wir, pa fodd

y gallent, gan eu bod mor anghyfattebol i

ddymuniadau dirfawr yr ysbrydoedd anfar-

wol sydd o'n mewn ni ? Nid oes gan ysbryd
gnawd ac esgyrn: nisgellir chwaith ei borthi

â'r fath : a pha beth sy gan y byd ond ychydig
esgyrn wedi eu gorchuddio â rhyw hyfryd-

wch cuawdol, i'w rhoddi iddo ? Y lleiaf a
1 fendithir gan y mwyaf ; nid y mwyaf gan y
|

lleiaf . Am hyny, gau fod y pethau hyny gan
I belled is law natur dyn, y mae yn rhaid iddo
edrych yn uwch os myn efe ei fendithio, i'e,

I at Dduw ei hun, yr hwn yw Tad yr ysbryd-

j

oedd. Fe fwriadodd Duw y rhai hyn atein
gwasanaeth, nid llawu fwyniant; a pha yn-

j

fydrwydd yw meddwl y gallwn ni wasgu o
' honynt yr hyn ni roddodd Duw erioed yn-
! ddynt ? Bronau ydynt ; o'u sugno yn gym-
! medrol, hwy a roddant laeth da, er lloniad

hyfryd; ond os gwasgwch hwynt yn rhy
I galed, ni sugnwch ddim o honynt ond gwynt
ueu waed. Yr ydym yn colli y peth sydd

í ynddynt wrth ddysgwyl cael yr hyn ni fedd-
1

ant. Nid oes neb yn cael llai o foddhâd, a
niwy o aufoddhâd yn y petliau hyn, na'rrhai

a wnânt yr ymgais mwyaf i foddio eu hun-
ain â hwynt. Y mae hufen y creadur yu
nofio ar y wyneb ; a'r hwn nid yw foddlawn
l'w gasglu, ond yn meddwl cael etto fwy wrth
yfed traflwnc dyfnach, nid yw ond yn myned
ym mhellach i lwyddo yn waeth: trwy ysiom

1 a gyferfydd, y mae yn sicr o wanu ei hun â

i

llawer o ofidiau. Ond ti ellit yn ddedwydd
ochel yr holl ofnau hyn, pe troit dy gefu ar

y creadur, a'th wyneb tua'r nef. Ymdrecha
am gael Crist, a thrwyddo ef obaith am y
nef, ac yr wyt felly ar yr iawn ffordd i fodd-

lourwydd: ti a gei ei weled o'th flaen, a
mwyuhau yr olwg amo wrth fyned rhagot;

ie, ti a gei brawf fod pob cani ya dy dywys
yn nes ato. O! y fath gyfnewidiad hyf-

ryd a brorit; fcl dyu afiach yn dyfod o fro

atiacli, lle ni bu efe erioed oud yn glaf, pan
ddcl i awyrdda,neu'i'w fro enedigol; felly cei

tlithau sirioli dy ysbryd, a<; adfywio dy enaid
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gydaboddhâd a heddwchannhraethol. Wedi
i ti unwaith ymwasgu â Christ,'y mae, yn
gyntaf peth, euogrwydd dy hoíl bechodau

wedi ei symmud ; a hyn oedd yn anafu dy
holl londer o'r blaen. Ni wna eich holl

chwareu â phlentyn mo'i lonyddu na"i loni

pan fo rhyw bin yn ei bigo. Wele, yn awr,

tynwyd ymaith y pigyn oedd yn dy ysbeilio

di o lawenydd dy fywyd. Yn ail, y mae ad-

newyddiad a sancteiddiad ar dy natur : a pha

bryd y bydd dyn yn esmwyth oni bydd pan

fyddo yn iach ? A pha beth yw sancteidd-

rwydd, ond adferiad y creadur i'w iawn naws,

yn yr hon y creodd Duw ef ? Yn drydydd,

Yr wyt yn dyfod i fod yn blentyn i Dduw;
ac mi a obeithiaf y gwna hyn dy foddio yn
dda—bod yn fab neu yn ferch i Frenin nior

fawr. Yn bedwerydd, Y mae genyt hawl i

ogoniant y nef ; i ba le y cei cyn hir dy
dywys, i gymmeryd a chadw meddiant o'th

etifeddiaeth hono hyd byth. A phwy a all

ddywedyd pa mor fawr yw hi? -Y mae
Nicephorus yn adrodd fod un Agbarus, gwr
mawr, ar ol clywed cymmaint o glod i Grist

o herwydd y gwyrthiau a wnaeth, wedi an-

fon paentiwr i gael tynu ei lun; ond nid

oedd y paentiwr, ar ol dyfod, yn gallu

gwneud hyny, o herwydd y dysglaer lewyrch

dwyfol oedd yn wynebpryd Crist. Ai gwir

hyn neu beidio, yr wyf yn ei adael ; ond yn
sicr y mae y fath ddysgleirdeb yn wyneb
Crist mewn gogoniant, ac yn y dedwyddfyd
a gaiff y saint gydag ef yn y nef , fel nas

gailwn ni, sydd mewnmarwol gnawd, ei ddir-

nad yn addas, a llawer llai ei adrodd. Goreu
yw myned yno i gael hysbysiad ; ac yna, ni

a gyfaddefwn na chlywsom ar y ddaiar mo
hanner yr hyn a gawn yno ei weled; 'ie, ac

nad yw ein hamgyífred presennol ni yn ddim
tebycach i'r weledigaeth ogoneddus a gawn
yno nag yw yr haul ar fwrdd y paentiwr i'r

haul ei hun yn y ffurfafen. Ac os yw hyn
i gyd felly, " Pa ham y gweriwch arian am
yr hyn nid yw fara, a'ch llafur am yr hyn
nid yw yn digoni ;" ie, am yr hyn sydd yn
eich cadw oddi wrth yr hyn a all eich digoni?

Y mae pethau daearol yn debyg i ryw wael-

bethau, sy, nid yn unig heb roddi maeth, ond
yn dwyn ymaith y chwant at yr hyn a wnai
faethu. Nid oes blas ar y nef a phethau

nefol, gan enaid wedi ymlygru gyda'r rhai

hyn. Manna, er ei alw o achos ei bereidd-dra,

yn fara angylion, nid oedd ond bwyd gwael

gan archwaeth Aiphtaidd. Ond nid yw y
pethau ysbrydol hyn yn ymddibynu ar dy
farn di, O ddyn ! pwy bynag wyt, fel y mae
pethau daearol mewn mesur mawr : nid yw
pris y rhai hyn yn codi neu yn gostwng, fel

cyfnewidfa y byd, ac fel y gwel dyn gwag yn
dda eu prisio. Ós meddyli mai llwch yw
aur, y mae felly er yr argraff frenhinol a

fyddo arno. Cyfrif di deitlau chwyddedig
yn wagedd : ac y maent felly, er i lwch
balch ymffrostio yn eu hurddas : ond os cyn-

nwysi di feddyliau gwael am Grist, nid yw
efe ddim gwaeth. Dirmyga di y nef fel y
mynech, nef fydd hi o hyd. A phan
oýeui mor bell atat dy hun gyda'r afradlawn,

ag i wybod pa un yw yr ymborth goreu,

cibau ai bara; ym mha le y mae'r byd goreu,

gyda'r moch ar y maes, ai yn nh dy Dad

;

yna ti a wybyddi yn well pa fodd i farnu am
y pethau nefol hyn. Hyd hyny, dos, a gwna
y farchnad oreu a elli o'r byd ; etto, na ddis-

gwyl cael y perl gwerthfawr hwn—gwir
foddlonrwydd i'th enaid—yn un o siopau y
creadur. Ac onid gwell fyddai i ti ei gym-
meryd pan y gelli ei gael, na dyfod yn ol

mewn cywilydd ar ol ymflino yn ofer wrth
ddilyn y creadur, ac fe allai ei golli yma hefyd,

am na fynit ei dderbyn pan oedd yn cael ei

gynnyg?

EPHESIAID vi. 13.

" Ara hyny, cymmerwch atoch holl arfogaeth Duw,
fel y galloch wrthsefyll yn y dydd drwg, ac wedi
gorphen pob peth, sefyll."

Y mae yr apostol yn y geiriau hyn yn ail-

daraw at ei annogaeth o'r blaen, a gawn yn
adn. 11, ac yn ei chymmhell gyda grym
newydd oddi wTrth yr hysbysiad neillduol a
rydd efe am y gelyn : adn. 12. Yno ni a'i

cawn, fel ysb'iwr ffyddlawn, yn rhoddi hys-

bysiad llawn o fawr allu a malais Satan, ac

hefyd yn amlygu y bwriad enbyd sy ganddo
yn erbyn y saint, dim llai na'u hysbeilio o'r

cwbl sydd yn nefol. Ac oddi wrth hyn oll,

y mae yn rhoddi iddynt ail alarm, gan erchi,

Arfogwch! Arfogwch! "Am hyny, cym-
merwch atoch holl arfogaeth Duw, fel y
galloch wrthsefyll yn y dydd drwg, ac

wedi gorphen pob peth, sefyll." Yn y
geiriau, ystyriwch :

—

1. Yr annogaeth, ynghyd â'r casgliad,

"Am hyny, cymmerwch atoch holl arfogaeth

Duw."
2. Y rheswm â'r hwn y mae yn cym-

mhell yr annogaeth; ac y mae hwnw yn
ddyblyg.

laf. " Fel y galloch wrthsefyll yn y dydd
drwg."

2il. "Wedi gorphen pob peth, sefyll;"

hyny yw, gallu ymladd a gallu gorchfygu.

Am y peth cyntaf, yr annogaeth, ni ai gad-

awn o ran ei sylwedd, gan ei bod yr un â'r

hyn a driniwyd yn adn. 1 1. Ond y mae dau

sylw y cyffyrddwn â hwynt yn fyr: un oddi

wrth yr ailadroddiad o'r un annogaeth mor
fuan—dim ond un wers yn cyfryngu : y llall

oddi wrth y gair a ddefnyddia yr apostol

yma, yr hwn nid yw yr un ag yn adn. 11,

yr hyn a rydd sylw gwahanol. Yn y
fan hono, endusasthe ydyw ;

yn y fan hon,

analcnìbanete.
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PENNOD I.

Yr achos pa ham y mae yr apostol yn adnewyddu
yr uii aunot/aeth ; ac hef.id pa wirioneddau y
mae i wänidoyioii eu pregethu yn fynych tyc

pM.

1. Ailadroddiad o'r un annogaeth, a hyny
mewn ysbaid inor fyr. Yn sicr, nid o dditfyg

mater," ond yn hytrach o helaethrwydd, y
mae yn cyffwrdd eilwaith â'r un tant. Yn
wir y inae hwnw yn well gweithiwr, a bwya
un hoel adref âg amryw ddyrnodiau, na'r

hwn sydd yn chwennyeh cychwyn llawer,

ond heb sicrhau un. Nid yw y cyfryw bre-

gethwyr yn debyg o gyrhaedd y gydwybod,

sydd yn neidio o'r naill wir i'r llall, ac heb

aros ar uu. Nid ydyw pob gwrandawr
mor gyflym a'r pregethwr i dderbyn mater

ar ei ergydiad cyntaf : ac nid llawer sydd yn
gallu dwyn adref lawer o'r bregeth hono, a

wneir i fyny oll o amrywiaethau. Yno, fel

yr enwir pwngc, y mae megys yn tynu ei law

yn ei hol, ac un arall yn gwneuthur rhwyg,

ac yn dyfod allan, cyn i'r cyntaf gael ei gor,

a'i forthwylio ar eí gydwybod, trwy gym-
mhwysiadau nerthol. Gwellyw bod y bregeth

yn gydrywiol, a rhyw uu gwirionedd rheid-

iol yn cael ei egluro, ei ddilyn, a'i wasgu
adref dyrnod at ddyrnod. Yma y mae yr

ymddiddan oll o'r un rhyw ; ac un rhan a

gofir yn dwyn y cof i gydnabyddiaeth â'r

llall : eithr yn y íFordd arall, y mae y naill

beth yn gwthio'r llall allan o gof gwan.

Gall amnaid byr ac ymaith foddio ysgolhaig,

ond nid yw mor fuddiol i ereill—y mae y
cyntaf yn fwy addas i'r ysgolion—ond y llall

i'r pulpud. Pe bawn yn myned i brynu

dilledyn mewn siop, dewiswn y gwr a osodai

ddarn da neu ddau o'm blaen (a'r rhai hyny
at fy nhro, a modd i mi graíFu arnynt), yn
hytrach nag un a dynai ei holl siop i lawr,

ac a bentyrai ddarnau ar ddarnau, yn unig i

ddangos ei stôr, hyd nes o'r diwedd nas

gallwn edrych fel y chwennychwn ar un o

honynt, aineu bod yn y fath amrywiaeth yn
gorwedd ar eu gilydd.

Dracliefn, megys y mae yn fuddiol sefyll

fel hyn ar wirioneddau, felly nid anweddus
yw i weinidog bregethu yr un gwirioneddau

drachefn a thrachefn. Ý niae Paul ymayn
ail adrodd yr un annogaeth : adn. 11, a 13.

Ac mewn lle arall, efe a ddywed, " nad oedd

hyn ddim yn flin ganddo ef, a'i fod yn ddi-

ogel iddynt hwytliau " gael clywed yr un
peth drosodd a throsodd ; PhÜ. ìii. I. Y
mae tri math o wirioneddau a ddylai gael eu

cyhoeddi yn fynych yn ein gweinidogaeth.

laf. Gwirioneddau sylfaenol ; n ui, fel y
galwn ni hwynt, pyngciau egwyddorol, sydd

yn cynnwys gwiriôneddau angenrheidiol i'w

gwybod a'u credu. Y mae pwys yr holl

adeilad ar y sylfaeni liyn, yn fwy nag

ar wirioneddau goruwchadeiladol. Mewu
teyrnas, y mae rliyw ddaoedd marchnad a

chelfyddydau sefydlog, heb ba rai nis gall

y wladwriaeth ymgynnal ; megys gwlan, d,
&c, yn ein gwlád ui ; ac fe ddylid cynnal y
rhai hyn uwchlaw pethau ereili

; y rhai, er

eu bod yn addurn i'r wlad, ie, yn chwanegu
at ei chyfoeth ; etto, nid ydynt mor rheidiol

at ei chynnaliaeth. Felly yma
; y mae i'n

llafur arall yn y weinidogaeth ddefnydd
rhagorol, fel y mae yn tueddu i harddu ac i

addurno, 'ie, i gyfoethogi y Cristion â'r wy-
bodaeth o ddirgelion ysbrydol ; etto, yi* hyn
a ddylid ei olygu yn benaf ydyw agor prif

wirioneddau yr efengyl yn barhaus a tFydd-

lawn. Y mae y rhai liyn fel ceryg mniau,
yn dangos i ni derfynau y wir athrawiaeth.

Ac fel y mae mewn trefydd sydd yn pwyso
ar eu gilydd, oui wna y trigolion weithiau

gerdded o amgylch y terfynau i ddangos i'r

rhai ieuainc ym mha le y maent ; fe all y
genhedlaetli nesaf (ar ol marw yr hen bobl)

golli eu rhagorfreintiau oll trwy ormes eu

cymmydogion, o herwydd nas gallant ddy-

wedyd pa beth sydd yn eiddo iddynt hwy.

Nid oes un gwirionedd sylfaenol heb fod

iddo ryw gymmydog drwg (heresi yr wyf yn
ei feddwl) yn pwyso arno

; a'r gwir reswm
pa ham y mae ysbryd cyfeiliornad wedi

gormesu cymmaint yn ddiweddar ar wirion-

edd yw hyn :—ni ddarfu i ni gerdded y ter-

fynau gyda'n pobl, trwy hysbysu iddyntam,

a sefydiu eu barnau yn y pyngciau sylfaenol

hyn, mor fynych a gofalus ag y mae yn
angenrheidiol. Ac y mae pobl dan fai mawr
am gyfrif pregeth ar y fath byngciau yn
nesaf peth i afraid, ac yn ddim ond bwyd
baban.

2il. Y mae y gwirioneddau hyny i'w pre-

gethu yn fynych, y rhai y gwel y gweinid-

ogion eu bod â'r cloddio mwyaf danynt gan

Satan, neu ei offerynau, ym marnau neu

fucheddau eu pobl/ Y mae yn rhaid i'r

pregethwr ddarllen a ni)^fyrio ei bobl mor
ddyfal ag un llyfr yn ei lyfrgell ; ac yn ol y
catFo efe hwynt, gweinyddu fel goruchwyliwr

fFyddlawn iddynt. Fe welodd Paul y modd
yr oedd y Galatiaid yn cael camdriniaeth gan
apostolion gau, y rhai oedd wedi eu llygad-

dynu yn ol at y ddeddf yn y pwngc mawr
hwnw o gyfiawnhâd : a gwelwch y modd y
niae yn curo ar ypwngchwnw. Ein pobl a

achwynant ein bod yn argyhoeddi morddwys
a mynych o'r un cyfeiliornad neu bechod, ac

arnynt eu hunaiu y mae y bai, am nas gad-

awant ef. Pwy a feia ar y ci am barhau i

gyfarth,])an y mae y lleidr ohyd yn ybuarth?

Och! nid cynnhyrfu uuwaith neu ddwy yn
erbyn pechod a wna y tro. Pan fo dynion

'

yn meddwl fod y gweinidog yn dangos ei

ddiogi am ei fod yn pregethu yr un pethau,

efe a all fod y jnyd hyny yn arfer ei amyn-
edd wrth barhau i gynghorì a cheryddu y
rliai gwrthwynebus, g;an edrych a rydd Duw
o'r diwedd iddynt edifeirwch i gydnabod y
gwirionedd. Gorchymynir i ni ddyrchafu

ein llais feludgorn: ac a fynech chwi i ni
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beidio tra y mae'r frwydr yn parhau, neu

»einio enciliad pan y dylai fod yn ymladd ?

3ydd. Gwirioneddau o wasanaeth ac ym-

trferiad beunyddiol. Y mae y rhai hyn fel

>ara a halen ; beth bynag arall a fyddo ar y
>wrdd, rhaid i'r rhai hyn fod ar bob piyd.

Yr oedd Pedr o'r meddwl hwn :
—

" Nid

isgeulusaf eich coffau bob amser yn y pethau

iyn, er eich bod yn eu gwybod ;" 2 Pedr i.

.2. Yr oedd, fel y gellwch weled, wedi bod

m son am y cyfryw rasusau a dyledswyddau,

ìas gallent hwy dreulio diwrnod heb fod

m eu harferyd ; ac am hyny, y mae efe am
'od o hyd yn eu rhybuddio, i gyffroi eu

neddwl puraidd hwynt yn eu hachos. Nid
rw pob peth yn dda pan fyddo dyn ynblino

tr ei ymborth cyffredin, ac nad ä dim i lawr

>nd danteithion. Y mae'r cylla yn afiach

>an fyddo dyn yn dewis pigo rhyw lysiau o

laen bwyd cryf. A pha mor bell y mae yr

>es ddanteithiol hon wedi myned yn yr

tfiechyd ysbrydol hwn
;
yr wyf yn meddwl

nai ychydig sydd wedi dyfod morbell atynt

u hunain ag i'w ystyried a galaru o'i her-

vydd. O, syrs! na flinwch ar wneuthur,

la chwaith ar wrandaw pregethiad y gwir-

oneddau iachus hyny sydd o wasanaeth

>eunyddiol ichwi,ameichbod yn eu gwybod,

,c wedi eu clywed yn fynych. Fe fydd ffydd

^edifeirwch yn athrawiaeth dda i'wphreg-

thu a'i gwrandaw hyd ddiwedd y byd.

üystal fyddai i chwi gweryla â Duw am na

raaeth efe ond un nef [o ogoniant], ac un
Fordd.iddi, a chwerylu â'r pregethwr am
>regethu y rhai hyn drosodd a throsodd. Os
>ydd dy galon yn ostyngedig, a'th archwaeth
rn ysbrydol, fe fydd hen wirioneddau yn
lewydd i ti bob tro y clywi hwynt. Yn y
lef y mae y saint yn tynu holl win eu gor-

oledd, fel y gallaf ddywedyd, trwy un dwsel

tap), ac felly y gwnânt hyd byth ; etto byth

lid äyn ddiflas. Duw yw yr un gwrthddrych
r llenwir eu heneidiau o hono, ac na flinant

)yth arno. Ac a all fod dim am Dduw a'i

jariad yn ílinderus i ti wrth ei wrandaw
nna ? Yn hyn oll nid ydwyf fi yn ddadl-

mwr dros un sefyllianwr yng ngwinllan

3rist, na thros un gwas diog yng ngwaith
rr efengyl, a fyddo yn amblygu ei dalent

newn seguryd, neuyn ei chladdu yn y ddaear

;

le y mae efe, fe allai, yn cloddio ac yn
îhwareu bydolddyn ar hyd yr wythnos, ac

rna heb ganddo ddim i'w osod o flaen ei

)obl ar ddydd yr Arglwydd ond un neu
Idwy hen dorthau llwydion, a bobwyd er's

lawer blwyddyn. . Nid hwn yw y goruchwyl-
wr da : dyma bethau hen, ond pa le y mae
T pethau newydd a ddylai efe eu dwyn allan

)'i drysor? Os ni lafuria y gweinidog i

îhwanegu ei ystor, efe yw y lleidr gwaethaf
m y plwyf . Y mae yn ddrwg mewn dyn, a

yddo âg eiddo plant amddifad dan ei law i

wneuthur y goreu o hono , os efe a'i gad i

)rwedd yn farw yn ei ymyl : llawer gwaeth

yw i weinidog fod heb ddefnyddio ei ddoniau

er y goreu, y rhai y gallaf eu galw yn gyfoeth

tref, a roddwyd i fod er budd i eneidiau y
cyfpethog a'r tlawd hefyd. Yr oedd y preg-

ethwr doeth (gwelwn Preg. xii. 9) yn dysgu
" etto wybodaeth i'r bobl," hyoy yw, yn
myned ym mlaen o hyd mewn ymgais i'w

hadeiladu yn uwch mewn gwybodaeth ; ae,

fel y gallai hyny, " efe a ystyriodd, ac a
chwüiodd allan, ac a drefnodd ddiarebion

lawer." Os felly, yn sicr pregethwr annoeth

y profir hwnw yn y diwedd, sydd yn difrodi

ei amser mewn seguryd, neu yn gwario mwy
o hono mewn myfyrdod pa fodd i chwanegu
ei dda bydol allan o eiddo ei bobl, na pha
fodd i chwanegu at eu doniau a'u grasusau

hwynt,trwyymgais cydwybodolam gynnydd
iddo ei hun.

PENNOD II.

Y goreu o'r saint yn ddarostyngedig i adfeilio yn
eu grasusau ; a pha ham y mae i ni ymgais am
adferiad attan o nychdod mewn gras.

Yr ail beth nodedig yn yr annogaeth a

gymmerir oddi wrth y gair analambanete, yr

hwn a ddefnyddirymagan yr apostol: eiystyr

a gynnwys, nid yn unig cymmerwch, ond
cymmerwch drachefn. Y mae yn galw arnom
i ennill yn ol yr hyn a gollasom, neu adgym-
meryd y peth a adawsom am dro. Ysgrif-

enu y mae'r apostol at y saint yn Ephesus

;

y rhai, o leiaf, ran fawr o honynt, nid oedd-

ynt i wisgo'r arfogaeth hon trwy dröedig-

aeth, neu waith cyntaf ffydd (yr hyn yn
ddiammheu oedd wedi ei brofi gan lawer o

honynt) : yn ganlynol, y mae ganddo fedd-

wl pellach, mewn golygiad arnynt hwy, ac

ar gredinwyr hyd ddiwedd y byd. A hyny
yw, am iddynt wisgo yn dynach, lle y mae
yr arfogaeth hon yn crogi yn rhydd, ac ym-
gais am adferiad, lle y maent wedi gadael

rhyw ddyledswydd ar ol, neu â rhyw ras tan

adfeiliad. Felly, y sylwad yw,
Athr. Y dylai fod ar y Cristion ofal ar-

benig am adgyweiriad i'w arfogaeth ddryl)-

iog, ac am iachâd i'w rasusau nychlyd. Gall

yr arfogaeth hon gael drylliadau: gallwn

ddangos profion gofidus yn yr amryw ranau

o honi. Ai nid oedd gwregys Iacob, o wir-

ionedd a symledd, wedi ei ddadfyclu pan

ddefnyddiodd efe y ddichell bechadurus

hono i gael y fendith? Nid y gwr syml

oedd efe y pryd hyny, ond y disodlwr : ond

cystal fuasai iddo aros amser Duw : cafodd

ei dalu adref yn ei ryw ei hun : efe a rodd-

odd somedigaeth i'w dad ; ac oni roddodd

Laban somedigaeth iddo yntau, gan roddi

iddo Leah yn lle Rahel. Beth, meddwch, am
ddwyfroneg cyfiawnder Dafydd yn achos

Urias ? Ai nid aeth pelen drwyddi ? ac ai

nid oedd y gwr hwnw dan archoll drom pan
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fu yn gorwedd agos i flwyddyn, yn ol dim a

ddarllenwn am dano, cyn dyfod morbell ato
;

ei hun ag i fod yn llwyr deiudadwy o'i bech-
|

od, hyd oni anfonwyd Natlian, lìawfeddyg

fíyddlawn, i chwilio ybriw a'i lanliau o'rcig
;

marw a dyfasai drosto / Ionah yntau, pro-
j

phwyd sanctaidd, mewu golygiad arall, yr

oedd ei esgidiau ar goll pan anfonodd Duw
ef ar neges i Ninefe ; fy meddwl yw, y paro-

toad ft'r parodrwydd a ddylasai fod fel gwisg

am ei draed, i fyned ar yr alwad gyntaf. He-
zecia dduwiol, ni a weìwn pa mor agos y bu
ei helm o obaith i gael ei churo oddi ar ei

ben, pan y dywed ef ei hun beth oedd ei

feddyliau yn ììydd ei drallod ; sef, na chawsai

weled daioni yr Arglwydd yn nhir y rhai

byw
;

gan ddisgwyl na wnai Duw ddim
gollwng ei afael, nes iddo, " megys llew,

ddryllio ei holl esgyrn a gwneud diben arno."

Hyd yn oed Abraham ei hun—hynod am
ffydd, etto yr oedd ganddo ei lewygfeydd o

anghrediniaeth ac anhyder yn dyfod dros ei

galon wrol. Yn awr, yn yr achos hwn,
dylai gofal y Cristion fod am adgyweiriad

prysur i'w arfogaeth. Helm ddrylliog, nid

yw ond y nesaf peth i fod heb yr un yn y
pwngc o ddefnydd presennol: gras mewn
nychdod, y mae yn debyg i ddyn â'i goesau

heb fod dano gan afiechyd : oniarferir rhyw
foddion er ei adferiad, ychydig a geir o was-
anaeth ganddo nac o gysur oddi wrtho. Am
hyny, i'r eglwys hon o Ephesus, at ba un yr

ysgrifenodd Paul yr epistol hwn, y mae
Crist yn rhoddi y cynghor hwn, i gofio o ba
le y syrthiodd, i edifarhau, a gwneud ei

gweitliredoedd cyntaf. A pha sawl un y
gwna y Cristion ammharol gam ar unwaith?

1. Efe a wna gam â Duw, a hyny i radd

uchel, ani fod Duw yn gwneud cyfrif am
fwy o anrhydedd yn dyfod iddo oddi wrth
ras y saint nag oddi wrth yr holl dalentau

ereill sy gan ei greaduriaid i farchnata â

hwynt yn y byd. Gall oddef yn well, mewn
rhyw ystyr, bechodau cyhoedd y byd nag
adfeiliad gia-usau ei saint. Y niaent hwy
fcrwy gamddefnyddio eu talentau yn ei ys-

beilio ef o'i olew, ei lìn, a'i wlan : ond y mae
y Cristion trwy y llall yn ei ysbeilio o'r go-

goniant a ddylai gael ei dalu iddo oddi wrth
ei fíydd, zel, amynedd, hunanymwadiad,
symlrwydd, a'r lleill o'i rasusau. Bwriwch
fod i feistr ymddiried i un gwas am ei aiian,

ac i un arall edrych ar ol ei blentyn ; oni an-

foddheid ef yn fwy wrth weled eî anwyl
blentyn yn anafus neu agos wedi eô ladd

trwy ddiofalwch y naill, na phe Uadrateid eâ

arian trwy ddiofalwch y llallî Y creadur
newydd ydyw gras wedi ei eni o'r Ssbryd

;

pan gaffo hwn niwed trwy rodáad diofal y
('i-islidii, y inae yn rhaid i hwn fyned yn
nes at galon Duw na'r camwri y mae yn ei

gacl oddì wrth y hyd, i ba rai ni ymddiried-
wyd dim sy gytt'elyb i hwn.

2. Y mae yr hwn sydd yn adfeilio mewn

gras, ac lu-1; ymgais am adferiad, yn gwneud
cam â'i frodyr, y rhai sydd â chyfrau ^nn-
tldynt yng ngras eu gilydd. Y mae yr hwn
sy heb geisio iachâd i friw mewn un aelod,

yn gwnend cam â'i holl gorph. Gorchym-
ynir i ni saru ein gilydd : 2 loan 5. Oud
pa fodd y dangoswn ni ein cariad i'n gilydd.

Y geiriau nesaf a'n cyfarwyddant :
"A hyn

yw y cariad, bod i ni rodio yn ol ei orchym-
ynion ef." Yn wir, ychydig gariad a ddang-

oswn at ein brodyr trwy bechu ; canys felly

yr yd;. ni yn sicr o'u maglu neu eu poeni. Â
pha fodd i adael i ras fyned i lawTr ac i bechod
fod heb fyned i fyny, sy ddychymmyg i bawb
a yr beth yw y ddau.

3. Y mae'r Cristion yn gwneud cam âg ef

ei hun wrth fod heb ymgais am adgyweir-

iad i'w arfogaeth ddrylliog, ac adfenad i'w

ras nychlyd. Wrth hyn y mae yn colli'

dystiolaeth am ei etifeddiaeth, neu o leiai

yn ei diwyno, fel nas gali efe ei diraad moi
eglur. Ÿ mae yn rhaid i Gristion dan am-
mhariaeth fod yn Gristion dan ammheuaeth.
canys yr arwydd cyfírediu o ragiithiwr yw
gwisgo a threuìio, fel pawl yn y ddaear, yi

hwn a bydra; tra y mae gwir ras fel prer

yn tyfu. Ac onid yw y cwlwm y mae Satai

yn dyrysu llawer o eneidiau truain âg ef , a<

yn rhoddi gwaith am lawer blwyddyn iddyn

i'w ddattod ì Pe byddit Gristion, ti

gynnyddit
;
yr iawn saint a änt o nerth

j

nerth
;
yr wyt tithau yn myned o nerth

wendid : y maent hwy yn dringo'r bryn
8ion

; y mae pob ordinhâd a rhagluniaetl

ì fel gris i'w dwyn hwy yn nes i'r nef : ond
lawr y bryn yr wyt ti ynmyned ; a phellacl

I wyt oddi wrth iachawdwriaeth na'r pry<

cyntaf
;
yn ol dy dyb y darfu i ti gredu. A

I

ai tro doeth yw i ti, Gristion, roddi ffbn y:
! llaw Satan, dadl yn ei safn i ddadleu â hi y:

erbyn dy iachawdwriaeth ì Pe byddai yn d
law etifeddiaeth am amser bywyd plentyi

ac i fyned oll oddi wrthyt ar ei farwolaet

ef, cai y plentyn hwnw, mi warantaf, edryc

jd dda ar ei ol ; ni chái cur fod yn ei bei

ìieb i ti frysio at y meddyg am gyngho
Attolw^, pa beth yw eich tystiolaetli am I

etifeddiaeih ogoneddus yr ydych yn gobeithi

am dani ì Ai nid Crist ynoch chwi ì Onid
creadur newydd yma y gellir yn dda ei al

ar enw Crist, o herwydd ei debygolrwyd
iddo yw etifedd ieuaugc gogoniant y nef

A phan fyddo hwn yn glaf neu wan, oni

ì yw yn bryd arfer pob moddion er iacha

iddo ? Tra byddech fel hyn, nis gelli fyw i

niarw yn gysunis. Nis gelli fyw: nid oe"

ddyn mewn darfodedigaeth ond cysurbychs

o'i fywyd ; nid yw efe yn prori blas ar

t'wyii. na hyfrydwch yn ei waitli fel dyn iac

( ) | nior felufl yw yr addewid i flydd, ]>an

hi yn fywiog a nerthol ! Mor ysgafn y
iau y gorchymyn i'r Cristion pan na byd(

ei gydwybod yn ddolurua gan euogrwyd
na'i nerth wedi nychu gan demtasiwn ! Oi
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Cristiou dan adfeiliad, nid yw efe yn profi

.as yr addewid
; y mae pob gorcliymyn yn

•wm, a phob dyledswydd yn faich iddo ef

;

mae yn cerdded mewn poen, fel un â'i droed

i le, er teced fyth y byddo'r ffordd. Ac y
ae mor anaddas i farw ag ydyw i fyw.

is gall y fath un garu clywed y newydd
afarw, ddim mwy na deiliad tir a fyddo yn
r o'i ardreth garu clywed am y dydd tâl.

yn wnaeth i Dafydd erfyn amser gan
duw :

" Paid â mi, fel y cryfhawyf."

Wedi dangos i chwi pa ham y dylai'r

ristion ymgais am adferiad i'w rasusau

rchlyd, bydd yn dra angenrheidiol rhoddi

,ir o gynghor i'r Cristion.

laf. I'w gyfarwyddo pa fodd i farnu am
Lsawdd nychlyd gras ; fel na roddo efe gam
no ei hun yn hyn.

2il. I'w gyfarwyddo pan y caiff ei ras dan
Lfeiliad, pa fodd y mae iddo gael adferiad.

PENNOD III.

yfforddiad gochelus am yrhyn na allwn, ac

am yr hyn y gallwn, famu oddi wrtho, fod ein

grasusau heb adfeiliad.

Cwest. laf. Pa fodd y gall Cristion farnu

yW ei ras dan adfeiiiad ai nid yw ì

At. Yn gyntaf, Mi a agoraf hyn yn nac-

1, ac a ddangosaf wrth ba bethau nid oes

do farnu fod ei ras mewn adfeiliad.

2. Yn gadarnhaol, wrth ba bethau y mae
do yn sicr benderfynu am adfeiliad ei ras.

laf. Yn nacaol : a hyn mewn amryw
ìthau neillduol.

(]af.) Na farna, Gristion, fod gras wedi
yned yn wanach, am fod dy deimlad o'th

gredd wedi myned yn gryfach. Mae hyn
a aml yng ngwaelod achwyniadau eneidiau

uain yn yr achos hwn. ! erioed ni

leimlasant falchder, rhagrith, a llygredig-

ìthau yn eu dilyn, fel y maent yn awr : nid

ìs neb a yr y modd y maent yn cael eu

lino gan y rhai hyn a'r cyffelyb, ond eu

unain. Yn awr, gâd i mi ofyn i ti sydd yn
aryno yn athrist fel hyn, Ai nid wyt ti yn
teddwl fod y llygredigaethau hyn ynot cyn
ti eu teimlo fel hyn ì Pa mor fynych y
wedd'iaist yn ffurfìol, etto, heb gael dy
ino? Pa mor fynych y deliaist glebar

yda'r un chwantau, a'th enaid heb fyned i'r

wch o flaen yr Arglwydd, gyda'r fath

mostyngiad ar yr awr hon ? Barna yn deg
awng Duw a'th enaid ; ac na ddywed gel-
rydd dros Dduw, trwy ddwyn cam-dystiol-

ath i'th erbyn dy hun. Os ydyw fel

yn, y mae ynot arwydd cysurus o ras yn
ynnyddu, yn hytrach nag yn adfeilio. Nis
all pechod fod ar ei ennill, os yw y teimlad
bechod yn bywiocau. Canlynydd enaid

r ei gynnydd yw hyn ; ni fedd neb gym-
ìaint o achwynion ar eu calonau a'r rhai

yny
; y mae'r pechod lleiaf yn awr yn eu

dolurio i'r byw ; a hyn yn peri iddynt
feddwl yn waelach am danynt eu hunain
nag erioed ; ond nid cynnydd pechod yn-
ddynt, fond cynnydd eu cariad at Grist

sydd yn peri iddynt farnu felly. Pan fyddo
yr haul yn tywynu yn lled gryf, a'r flwydd-

yn yn dyfod ym mlaen, yr ydym yn sylwi,

er y gallwn gael rhew ac eira, nad arosant

yn hir, ond fod yr haul yn toddi yn fuan.

O ! y mae yn arwydd hyfryd fod cariad

Crist yn tywynu gyda grym ar dy enaid

dithau, pan na chaiff llygredigaethau orwedd
yn hir yn dy fynwes, ond eu toddi mewn
tristwch a chwerw achwynion. Dyna'r
enaid dan adfeiliad, lle y mae pechod wedi ei

gloi mewn rhew
;
prin deimlad o hono, nac

o dristwch am dano yn ymddangos.
(2il.) Gochel feddwl fod gras yn adfeilio,

am fod dy gysur yn cilio. Y mae effaith yr

haul yn cyrhaedd, lle nad yw ei oleuni i'w

gael, 'ie, mewn nerth ; fel yr ymddengys yn

y mwngloddiau aur ac arian, y rhai a ferwir

megys ganddo. Ac felly y gall gweithred-

iadau gras fod yn rymus ynot tithau, pan
wyt leiaf dan lewyrchiad ei wynebpryd. A
fuddugoliaethodd ffydd erioed yn fwy nag
yn ein Hiachawdwr yn llefain, " Fy Nuw,
fy Nuw !" Yr oedd yn ganol dydd yma ar

ffydd, pan ydoedd yn ganol nos o ran diddan-

wch. Yr wyt, ysgatfydd, yn dyfod o

ordinhâd, ac heb ddwyn gyda thi adref yr

ysgubau hyny y byddit arferol eu cael ; ac

am hyny dy benderfyniad yw, nad yw gras

yn gweithredu ynot megys gynt. Yn ddiau,

heb ryw fesurydd aralî, ti elli wneud cam
dirfawr â gras Duw o'th fewn, am fod dy
gysur yn beth gwahanol oddi wrth dy ddy-
ledswydd, yn rhodd y gall Duw ei roi, neu
beidio ; ìe, y mae yn ei roddi i'r gwan, ac

heb ei roddi i'r cryf. Dichon y teithiwr

fyned mor gyílym, a thros gymmaint o dir,

pan fyddo'r haul heb dywynu, a phan y
tywyno ; er nad yw efe yn wir yn myned
mor llon ar ei daith ; 'ie, y mae efe weithiau

yn prysuro yn fwy : y mae haul cynnhes yn
peri iddo weithiau orwedd i lawr a sefyllian;

ond pan fyddo yn dywyll ac yn oer, efe a

dn ym mlaen yn gyflymach. Y mae rhai

grasusau ar eu cynnydd goreu, fel rhai

blodau yn y cysgod ; megys gostyngeidd-

rwydd, ymorphwysiad ar Dduw, &c.

(3ydd.) Gochel gamsynied, a meddwl fod

dy ras yn adfeilio, pan y gall fod mai dy
brofedigaethau sydd yn amlhau, ac nid dy
ras yn gwanhau. Pe clywech ddyn yn
dywedyd, am nas gall efe heddyw redeg mor
gyflym â chan pwys ar ei gefn ag y gallai

ddoe, heb ddim o'r fath faich, eifod am
hyny wedi myned yn wanach, chwi a ddy-

wedech iddo yn fuan pa le y mae sail ei

gamsyniad. Nid yw profedigaeth yn pwyso
bob amser yn yr un dwysder ar ysgwydd y
Cristion. Dal sylw, gan hyny, a yw Satan

ddim wedi cael cenad i ruthro arnat, yn fwy
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na chyffredin ; ai nid yw dy demtasiynau yn
dyfod gyda inwy o rym a gormes nag erioed.

Y mae yn bosibl, er n;id wyt yn trechu y
rhai hyn mor rwydd ag y trechaist rai

llai, etto fod gras yn gweitnio yn gryfach

wrth ymdrechu â'r rhai mwyaf, nag wrth
orchfygu rhai llai. Y niae yr un llong, pau
fyddo ei balasarn (ballatt) yn yBgafn, a'r

gwynt o'i thu, yn myned yn wisgi ; ond dro

arall, wedi ei thrwmlwytho, a'r gwynt a'r

llanw yn ei herbyn, yn ysgog yn araf ; etto,

y g^T 1
" ynddi niewn ymdrech mwy i'w chael

i hwlio fel hyn, nag oedd arnynt pan oedd

hi yn myned yn gyílymach.

2. Yn gadarnhaol, pa fodd y gelli bender-

fynu fod gras dan adfeiliad, a hyn mewn
golygiad tri-])hlyg.

laf. Mewn golygiad ar demtasiynau i

becliod.

2il. Mewn golygiad ar ddyledswyddau
addoliad Duw.

3ydd. Ar agwedd dy galon niewn gor-

chwylion bydol.

laf. Mewn perthynas i bechod, a hyn yn
driphlyg.

(laf.) Pan nad wji, mor effro a chynt i

ganfod pechod yn gormesu arnat. Ar un
pryd, ni a gawn galon Dafydd yn ei daraw,

pan na wnaeth ond rhwygo cr mantell

Saul : dro arall, pan daflodd ei lygad ar

Bathseba, nid yw efe yn dal cymmaint sylw

ar y fagl oedd ynddi ; ac felly, fe'i tywyswyd
gan Satan o'r naill bechod i'r llall. Y mae
hyn yn dangos yn eglur fod gras yn llygat-

trwm o'i fewn, ac nad oedd ei galon mewn
agwedd mor sanctaidd ag y buasai. Os daw
gelyn at ypyrth, a'r gwyliwr heb gymmaint
a rìioddi alarm i'r ddinas ar ei ddynesiad, y
mae yn dangos nad oedd efe ar ei wyliadwr-
iaeth, ond naill ai yn cysgu neu waeth. Pe
byddai gras yn eít'ro, a'th gydwybod heb
gasglu rli yw galedwch, fegyflawnai ei swydd.

(2il.) Pan ganfyddir temtasiwn i bechod,

a thithau yn cael dy galon yng nghauad, fel

nad wyt yn gweddio yn ei erbyn, neu nid

gyda'r fath sel a digllonedd duwiol a chynt,

ar y fath achosion, y mae yn arwydd drwg
fod chwant wedi cael y fantais ar dy ras,

gan nad wyt yn gallu rhedeg at dj arfau.

Y mae dy serchiadau wedi eu gwobru ; a
hyn sydd yn dy wneud yn erfyniwr mor oer

wrth orsedd gras am gymmhorth yn erbyn
dy elyn.

(3ydd.) Pan fyddo y dadleuon mwyaf
tyciannol gyda thi i wrthsefyl] temtasiynau
i bechod, neu i alaru aiu bechod, yn fwy
cnawdol, neu yn llai efengylaidd na chynt,

Fe allai dy fod yn cofio amser y buasai dy
gariad at Grist yn poeri tân i wyneb Satan,

am dy demtio rr cyfryw bechod ; ond yn
awr, fod y tân Banctaidd hwnw wedi myned
morwan, fel, peni byddai rhyw ysgogiadaa
cnawdol ereill i wneud y llais (voté) i fyny,

y byddai perygl iddo fod o'i ochr, yn hyt-

rach nag yn ei erbyn. Ac felly, wrth alän
am bechod, y mae, ysgatfydd, rhyw ddad
leuoncaethwasaidd- fél wynwynyn y llygad

ynperi i tíwylo —yn hytrach nagonestrwyd
pur, yn tarddu «> gariad at Dduw, yr hwn
anfoddlonaist. Y mae hyn yn dangos ac

feiliad trwm : a pho mwyaf fyddo y cym
mysg o'r cyfryw ddadleuon cnawdol, yn
gwrthwynebiad i bechod, neu ynte yn
galar am dano, mwyaf ydyw yr adfeilia

uiewn grafl. Yr oedd gwres naturiol Dafyd
wedi gwanhau yn drwm, pan oedd raid idd

gael cyinmaint o ddillad arno; ac er hyny, n
chynhesai efe : bu amser y buasai yn chwys
dan lai. Y mae arnaf ofn am lawer, y cei

eu cariad at Grist, yn y blyneddoedd hyn
adfeiliad, wedi colli cymmaint o'i ryi

boreuol, fel mai gwaith mawr ydyw cadw dii

gwres ynddynt }
rn erbyn amryw bechoda

a fuasai gynt 3^1 eu cynnhyrfu i ddiglloned

sanctaidd, ac i sel clanllyd ; megys tori

Sabbath, balchder gwisgoedd, esgeulusiad

ddyledswyddau teuluaidd, &c.

2il. Mewn golygiad ar ddyledswydda
addoliad.

(laf.) Os yw dy galon heb dy goffau gyda
un tueddiad a pharodrwydd a chynt i gad
cymmundeb â Duw mewn unrhyw ddyleí

swydd. Y mae yn bosibl y gwyddost a
amser pan fyddai dy galon yn atteb-leisio

gymmhelliadau Ysbryd Duw yn dy alw
" Ceisiwch fy wyueb ; dy wyneb a geisiaf,

Arglwydd." Ië, bu arnat gymmaint hiraei

am ddydd Sabbath, neu amser pregeth, ag
fydd ar adyn anianol nes eu darfod. Oi
yn awr, nid ydyw dy waed yn curo m
gyflym mewn ysgogiad at yr ordinhada
cyhoedd neu ddirgel. Nis gall natur 01

gwanhau os collir chwant bwyd. Ena
erfyniol yw yr enaid cynnyddol

; y fa

blentyn ag na âd lonydd i'w fam, ond sy<

yn mynycli lefain am y fron.

(2il.) Pan fyddech yn colli yn dy ofal a

gynawni dyledswyddau mewn modd 3

brydol,ac o ran cadw y teimlad o'r ffaeledd

tuinewnol hyny mewn dyledswydd, nas g
I neb ond ti dy hun dy geryddu am dany

|

Nid mynychder, ond ysbrydolrwydd dyle

swydd a bair gynnydd; ani hyny, mae esge»

usdra yn y pwngc hwn yn clwyn gi*as
;

fuan i agwedd nychlyd. Dichon y bu anj
pan nad oeddit foddìawn ar weddio, ond
Oeddit yn manwl wylio dy galon ; fel dyn
edíych pob darn arian a fyddo yn ei da

rhag iddo wneuthur cam â'i gyfaill tr

roddi iddo arian drwg: ti a fynnit i Ddì
gael, nid dyledswydd yn unig, ond dyh
swydd ag arni argraff y ffydd hono a'i gw
yn gymmeradwy, íe, y srl a'r symledd hy
a'i gwna yn bwysau da yn ol yr efeng
ond yn awr, yr wyt yn fwy diofal a ffurfi

i O ! edrych ati, enaid truan ; os parhei

hyn yn ddiofal, ti a redi yn ol yn fuanyn

|
helynt ysbrydol. Y fath fasnach a hyi
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liafa dy farchnadaeth â'r nef ; ni chymmer

uw y dyledswyddau esgeulus hyn oddi ar

¥ law -
, ,

|

(3ydd.) Pan fyddo Oistion yn cael ond

mydig faeth ysbrydol, trwy gymmundeb â

uw, wrth â fu efe yn ei gael. Bu amser,

allai, pan y gellit ddangos beth oedd yn

rfod o'th wedd'io, gwrandaw, ac ymprydio:

ìd yn awr y mae tro yn y mater. Mae nerth

/blyg ' a ddwg cymmundeb â Duw i enaid

Jwn tymmher iachus; nerth i ffydd a nerth

\ hufudd rodiad. A wyt ti yn gweddio ac

i gwraudaw, ac heb gael dim mwy o nerth

rmaflyd mewn addewid—dim mwy o rym
1 erbyn dy lygredigaethau cynneíìn, nac o

Iryllìad calon o'u herwydd? Pa beth

!

rfod i lawr o'r mynydd, a thori llechau

iddf Duw cyn gynted ag y delych o'r fan?

'or ddwfn yn dy nwyd wyllt, ac anwadal

I hynt, ag o'r blaen ì Yn sicr, y mae'meth

i y gwres tumewnol, a ddylai, ac a wnai,

ì yn ei iawn dymmher, sugno rhyw faint o

íeth oddi wrth y rhai hyn.

3ydd. Wrth dy ymddygiad yn dy or-

{wylion bydol.

(laf.) Pan nad yw dy achosion bydol yn
7 adael mewn hwyl mor rhydd ac ysbrydol

Idychwelyd i ydd Duw â chynt. Fe allai

o-allesit ti ddyfod o dy siop a'th orchwylion

uluaidd i'th ystafell, a chael yno eu bod
ädi dy gadw mewn hwyl, 'ie, fe allai, dy
ddi mewn gwell hwyl i'r dyledswyddau

my. Ond yn awr, nid felly y mae; gormod
vaith yw eu hysgwyd ymaith, ond y maent
i glynu wrth dy ysbryd, ac yn rhoddi sawyr

,earol ar dy weddîo a'th wrandaw. Y mae
I achos i alaru am hyn. Pan fyddo natur

I gwanhau, y mae y dyn yn gwargrymu
;

y mae yr arwydd o ryw adfeiliad o'r fath

Lot tithau, pan nas gelli, fel yr arferit,

lyrchafu dy galon oddi wrth orchwylion

,earol at waith ysbrydol. Hwy a fwriadwyd
I cynnorthwy yn erbyn profedigaeth ; ac

W hyny, pan fyddont yn faglau i ni, y mae
ihwyl arnom. Os gwaethu wnawn ar ol

Vsg, nid ydyw y corph yn iawn, am mai
ttur cwsg yw dadebru. Os yw ymarfer yn
íhwylio at waith, y mae yr achos yn ein

Tph ni. Felly yn y mater hwn.
(2il.) Pan fyddo dy ddyfalwch yn dy alwad
ìillduol yn fwy hunanol. Ti a Aveithiaist o

|)sibl yn dy siop, neu a eisteddaist wrth dy
í'çhwyl mewn ufudd-dod i'r gorchymyn yn
pnaf ; nid oedd dy elw bydol yn cael ond
fe bychan yn dy serch. Ond yn awr, y mae
w fasnach yn fwy i ti dy hun, ac yn llai i

Iduw. O ! gochel hyn.
' (3ydd.) Pan na elli oddef som i'th ddyben-
m anianol yn dy alwad neillduol, fel y
Jìllit gynt. Yr wyt yn gweithio, ac yn cael

'id ychydig o'r byd : yr wyt yn pregethu,
t heb gyfrif mawr o honot : ac nis gwydd-
'ít yn dcla pa fodd i oddef y pethau hyn.
lu amser pan y gellit ymlonyddu yn Nuw,

a chyflawni ynddo ef dy ddiffyg ym mhob
man arall ; ond yn awr, nid wyt mor fodd-

lawn i'th ran neu i dy radd a'th gyflwr
; y

mae dy galon yn ymwingo am fwy o'r rhai

hyn nag y mae Duw yn ei ganiatau i ti :

dyma brawf o adfeiliad. Y mae plant yn
anhaws i'w boddio nag ereill ; ac felly hen
bobl, y rhai y mae adfeiliad eu natur yn eu
gwneud yn fwy anynad, ac mewn ystyr, yn
blant eilwaith. Gan hyny, ymgais di am
adferiad i'th ras nychlyd : ac fel y tyfo y
cudyn hwn, felly y tyf dy nerth hefyd i yra-

foddloni i drefniad rhagluniaeth Duw.

PENNOD IV.

Gair o gynghor er adferiad gras &i adfeiliad.

Deuwn yn awr i roddi ychydig gyfarwydd-

iadau i'r Cristion pa fodd i adferu gras o'i

nychdod.
Ymofyn yn onest am yr achos o'th nych-

dod. Mae arfogaeth y Cristion yn gwaeth-

ygu ddwy ffordd: un yw, trwy guro trwm
arni, pan orchfyger y Cristion gan demtas-

iwn i bechod : a'r llall yw, trwy esgeuluso ei

glanhau a'i gloewi mewn arferiado'rmoddion

hyny sy fel olew i'w chadw yn lân a disglaer.

Yn awr, chwilia pa un o'r rhai hyn fu yn
achos o'th adfeiliad di. Tebygol yw fod y
ddau yn cydweithio.

1. Os gwanhawyd dy ras gan ryw ddyrn-

od a roed iddo trwy ryw bechod a wnaed
genyt, yna y mae dyledswydd deirplyg yn
aros arnat tuag at ei adferiad :

—

laf. Adnewydda dy edifeirwch. Dyma
gynghor Crist i eglwys Ephesus : "Edifarha,

a gwna y gweithredoedd cyntaf ;" Dad. ii.

5. Lle y mae nid yn unig yn cael ei or-

chymyn fel dyledswydd, ond ei bennodi fel

moddion er ei hadferiad ; fel pe dywedasai,

Edifarha, fel y gallech wneud dy weithred-

oedd cyntaf. Felly, yn Hos. xiv. 2, y mae
yr Arglwydd yn gosod Israel wrthgiliedig

ar y gwaith hwn, gan beri iddi " gymmeryd
geiriau, a dycliwelyd at yr Arglwydd ;" ac

yn adn. 4, efe a ddywed y cymmer efe hi

mewn llaw i'w hadferu o'i phechodau

;

" Meddyginiaethaf eu hymchweliad hwynt."

Mae cariad edifeiriol dan addewid o iachâd.

Ac am hyny, dos Gristion, a chwilia dy
galon fel y chwilit dy d, pe byddai rhyw
leidr neu lofruddiwr yn llechu ynddo i dori

dy wythienau gwaed yn y nos. Ac wedi i

ti gael y pechod awnaeth y niwed i ti, yna ym-
gais am galon lawn o gywilydd o'i herwydd,

ac o ddigter i'w erbyn ; ac felly, â llonaid dy
galon o dristwch, ymdywallt ger bron yr

Arglwyddmewncyfl'es calonddrylliog. Gwell

i ti wneuthur hyn, nag i Satan wneud dy
neges at Dduw drosot.

2il. Wedi i ti adnewyddu dy edifeirwch,

yna nac anghofia ac nac oeda adnewyddu dy
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ffydd yn'yr addewid am faddeuant. Edifeir-

wch, y mae hwn fel y belen lanhaol i weithio

ymaith y drygnaws ; ond oni ddaw ffydd yn
fuan â'i diod adferol ganddi, ni ddaw y cre-

adur truan byth i galon ac adferiad nerth.

Gall dyn farw o orllif o dristwch yn gystal ag

o bechod. Y mae rhinwedd mewn ffydd i

fagu nerth fel y dywedant am ryw fwydydd
maethlawn

; y mae hi yn ymborthi ar yr

addewid ; ac y mae hono yn " berffaith, yn
troi (neu yn hytrach yn adferu) yr enaid

;"

Salm xix. 7. Pe byddit dan guriad hyd at

y croen a'r asgwrn, dy nerth oll wedi ei

dreulio, etto, byddai i ffydd yn fuan dy ad-

gryfhau a galluogi pob gras i gyíiawni ei

swydd yn llon. Y mae fiýdd yn sugno hedd
o'r addewid a elwir tangnefedd, gan gredu

:

o heddwch fe dardda ilawenydd :
" Wedi

ein cyfiawnhau trwy ffydd, y mae genym
heddwch tuag at Dduw ;" Éhuf. v. 1—ac yn
adn. 2, " Yr ydym yn gorfoleddu dan obaith

gogoniant." Ac y mae eich llawenydd yn
peri nerth :

" Llawenydd yr Arglwydd yw
eich nerth ;" Neh. viii. 10.

3ydd. Attega y ddau hyn âg ymgais beu-

nyiídiol am farwhau y chwantau hyny sydd
fwyaf yn maeddu dy ras. Ms gall chwyn
gynnyddu, a'r blodau hefyd. Pan na byddo
gras yn gweithredu yn rymus a rhydd, pen-

derfyna ei fod dan orthrech gan ryw chwant
gwrthwyneb sy'nìlethueu hysbrydoeddacyn
eu gwneud yn drymaidd

;
yn debyg i'r modd

ymaegormod-naws yn llwytho yr ysbrydoedd
naturioi yn ein cyrph, fel na bydd i ni fawr
o gysur wrth ymsymmud, a bod o ddeutu
ein gorchwylion nes ei arlloesi ymaith. Ac
am hyny, bydd ddyfal wrth y gwaith hwn.
Nid gwaith diwrnod neu ddau mewn
blwyddyn ydyw, fel physic yn y gwanwyn
ac ar gwymp y dail. N id oes dim mwy ofer

na gwneud ymffrwst, fel y gwna y Pabydd-
ion ar y Grawys, neu rai proffeswyr disyl-

wedd yn ein mysg ein huuain, y rhai a ym-
gynnhyrfant o flaen y dydd sacrament neu
ympiyd gyda sel fawr ei thrwst, ac yna
gadael i'r chwantau hyny fyw mewn hedd-
wch o'u mewn yr holl flwyddyn ar ol hyn.

Na : chwareu plant yw hwn
;
gwneud a dad-

wneud : rhaid yw i ti farweiddiodychwantau
beunydd trwy yr Ysbryd : Rhuf. viii. 13.

Dilyn ond y gwaith hwn yn gydwybydol
yn dy yrfa Gristionogol, gan ei gymmeryd
yn llafur—mor gyfannedd ag yr ä y llafurwr

bob dydd i weithio yn y maes lle y mae ei

orchwyl—i wylio dy galon ac arfer pob
moddion i gael allan dy bechod. A phan
ganfyddechhwn,bydd ymostyngar o'iblegid,

ac yn dyfal-gymmynu ar ei wraidd â'r fwy-
ell o farwhâd

;
yna, ti gei weled, trwy fen-

dith Duw, y fath gyfnewid er gwell a fydd
yn ansawdd dy ras. Tydi, yr hwn wyt yn
awr mor druan, mor welw-wan, nes bod ar-

nat ofn hir edrych ar dy wyneb dy hun yn
nrych dy gydwybod dy hun ; tydi, meddaf

,

a gei adfyfyrio gyda llonder yn ac ar cly gyà-
wybod dy hun, a beiddió ymddiddan â th
dy hun, heb y blin-ruthrau hyny o ddychryi
ac ofn a fyddai o'r blaen yn dy frawychu
Dy ras, er na chaiff fod yn orfoledd i ti, ett<

caiff fod i ti yn dystiolaeth dros Grist, yi
yr hwn y mae ; ac efe a'th arwain gycU
hyder i hòni hawl ynddo

;
pryd y bydd

j

Cristion esgeulus—y byddo ei ras wedi &
orchuddio gan chwantau o ddiffyg y ehwyn
ogl hon-—yn sefyll mewn crynfa wrth

j

drws, gan ammheu a yw ei ras yn gywir a
nid yw ; ac felly mewn ammheuaeth am e

groesaw.

2. Fe allai dy fod yn cael, wrth chwilio
fod dy arfogaeth yn gwaethygu gan eisiet

glanhâd, yn hytrach na thrwy un dyrnoí
gan bechod a wnaethost yn rhyfygus. Fe
hyn y mae yn fwyaf cyffredin : rhwd a anafs

yn fuan yr arfogaeth oreu ; ac y mae esgeul
usdra ynwenwyn iras gystal a phechodau an
ferth. Ynyr achos hwn ymrodda i arfer^

moddion hyny a appwyntiodd Duw er cryf

hâd i'th ras. Os bydd y tân yn darfod trw]
dynu ymaith y coed, pa foddion sydd iN
gadw ond eu gosod arno drachefn ?

laf. Mi a'th anfonaf atairDuw: cyfeill

acha yn fwy mynych âg ef . Y mae Dafyd(
yn mynegi i ni pa le y cafodd efe adnewydd
iad bywyd ysbrydol, a'i enaid mor fynych
wres nefolaidd, pan fyddai gras yn dechret

oeri ynddo :
" Y gair," medd efe, " a'i byw

haodd. Hwn oedd y bryn heulog yr eis

teddai dano. Y gair a dyn allan ras y Crist

ion, trwy anrhegu pob gras â gwrthddryel
addas iddo weithredu arno. Y mae hyn •

rym mawr at eu cynnhyrfu ; fel y pair dy
fodiad cyfaill i ni, er yn gysglyd o'r blaen

ymysgwyd o'n syrthni i fwynhau ei gym
deithas ef . Serchiadau, hwy a ymgynnhyrf
ant pan fyddo eu gwrthddrych o'u blaenau
Os hoff fydd genym ryw un, cynnhyrfir hy
trwy yr olwg arno ; os cas, ein gwaed
gyfyd yn llawer mwy yn ei erbyn pan fydd
yn ein golwg. Yn awr, y gair a ddwg ras

usau y Cristion a'u gwrthddrychau at e
gilydd. Yma y gall cariad ymddifyru y:

edrych ar Grist, yr hwn yno a osodir alla

i'r oyw yn y cwbl o'i gariad a'i hawddgai
wch : yma y gall y Cristion weled ei bech
odau mewn drych na wenieithia iddo. A
a ddichon fod dim tristwch duwiol yn
galon, dim casineb at bechod, ac heb ddyfo
i'r golwg, tra y mae y dyn yn darllen yr hý:

a gostiodd i Grist ei dalu drosto ef.

2il. Oddi wrth y gair, dos at fyfyrdod

:

mae hwn fel megin i'r tân. Y gras sydd y,

gorwedd dan fygiad a difäad gan ddiffy

ymarferiad a lanheir drwy hyn ac a d
allan. Tra y byddych yn myfyrio, fe enny
y tân hwn, a'th galon a wresoga o'th fewr
yn ol natur y testyn y byddo dy feddylia

arno. Ymrodda, gan hyny, Gristion, i ai

gau peth amser rhag pob ymgeisiwr bydo!
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i yr hwn y gallech beunydd, os yw bosibl,

leiaf droi golwg ar y dygwyddiadau hyn-
;af rhwng Duw a thithau. Yn gyntaf,
ofyn i'th enaid pa beth a dderbyniodd yn y
wrnod, pa drugareddau a anfonodd y nef
;h law : ac na fydded i ti ar ol gofyn y
yestiwn fyned alian fel Pilat, ond aros nes
gwnelo dy enaid adroddiad o ymdriniad
asol Duw â tlii. Ac os byddi ddoeth i

lwi, a ffyddlawn i adrodd hyn, y mae yn
ìaid i dy gydwybod wirio wrthyt na attal-

^yd y tìrwd, ac na chauwyd bron
ugaredd i fyny ar hyd y dydd. íë, tra yr
yt yn golygu y trugareddau newydd hyn,
a cyfrií yr arian newydd yma yn gynnhes
lan o fathdy haelioni Duw, daw hen dru-
ireddau yn ilu arnat, gan alw am le yn dy
iddyliau ; a hwy a fynegant beth a wnaetli
uw erot fisoedd a blyneddoedd o'r blaen.

c yn wir, ni ddylai hen ddyledion gael eu
du yn olaf. Dyro di, Gristion, wrandaw-
d i'r rhai hyn oìl ar ryw dro neu gilydd

;

thi a gei weled y modd y gweithiant ar dy
äbryd gonest. Y mae ar y Cristion yn yr
mos hn megys ar was i ryw farsiandwr
fyddo yn cadw arian ei feistr : dywed hwn
rth ei feistr fod yn ei law swm mawr o
ian, ac fe ddeisyf arno edrych dros ei gyf-
fon m ryddhau o'i faich ; ond y mae o hyd
eb allu ei gael mewn seibiant i hyn. Mae
ysor mawr o drugaredd bob amser yn nwy-
lw y Cristion ; ac y mae cydwybod yn
iynych alw arno i edrych dros y cyfrif, ac
irych pa beth a wnaeth Duw iddo : ond an-
fnych y gall efe gael amser i fyned dros y
yîriî o'i drugareddau. Ac a ydyw yn
iyfedd fod y fath rai yn myned yn ol llaw
n euhystâdysbrydoljSyhebgymmeryd sylw

í ymdrmiaeth.au graslawn i)uw â hwynt ?

'a fodd y gall efe fod yn ddiolchgar nad yw
n meddwl ond yn anfynych am yr hyn y
ìae yn ei dderbyn? neu yn amyneddgar
an gystuddio Duw ef, tra y mae yn fyr o
n o'r dadleuon cryfaf at lonyddu ysbryd
,3rfysgus mewn trallod, yr hwn a gymmerir
ddi wrth y da helaethlawn a dderbyniwn
ddi ar law yr Arglwydd, gystal ag ychydig
drwg ? Pa fodd yr ennyna cariad yr enaid
wnw at Dduw a gadwer yn y fath bellder
ddi wrth drugareddau Duw sydd yn dan-
rydd iddo ? A'r un modd y gellir dywedyd
m yr holl rasusau ereill. Yn ail, Bwrw
lwg arnat dy hun, a threulia rai meddyliau
wys ar dy ymddygiad dy hun, pa fath a fu
aag at Dduw a dyn ar hyd y dydd. Gofyn
th enaid, fel Eliseus i'w was, O ba le y
aethost ti, O fy enaid? Pa le y buost?
*a beth a wnaethost ti dros Dduwheddyw,
. pha fodd ? A phan elych o ddeutu hyn,
;wylia rhag cael dy dynu oddi wrth chwil-
ad trwyadl, fel y tynwyd Laban trwy esgus
eg-rithiol Eachel ; a rlìag dy gael yn llochi

hun, fel Eli ei blant, pan gaífech ày
;alon, wrth ei chwilio, yn anhydyn at un

ddyledswydd, Edrych pa beth a wnelych
;

o bìegid dros Dduw yr wyt yn barnu, yr hwn
sydd yn caèl y cam trwy dy bechod di, ac
yn ganlynol a wna iawnder iddo ei hun, os
na wnei di.

3ydd. O fyfyrdod dos i weddi. Yn wir,

y mae enaid mewn myfyrdod ar ei ífordd i

weddi. Y ddyledswydd hono a clywys y
Cristion i hon ; ac fe rydd hon help i hono.
Wedi i'r Cristion wneud ei oreu trwy fy-

fyrdod at gynnhyrfu ei rasusau a rhwbio ei

ysbryd i beth gwres duwiol, efe yr nad yw
hyn oll wedi y cwbl ond yn gosod y
coed mewn trefn. Ehaid i'r tân ddyfod
oddi uchod i ennynu ; ac y mae yn rhaid
cyrchu hwn trwy weddi. Hwy a ddywed-
ant fod gan ser eu heífeithiau cryfaf pan
fyddont mewn cyssylltiad â'r haul

;
yna, yn

sicr nid oes i rasusau y Cristion un amser
weithio yn fwy grymus nag mewn gweddi

;

canys dyna y pryd y mae efe yn y cyssyllt-

iad a'r cymmundeb agosaf â Duw. Ehaid
yw i'r ordinhâd hono y mae ganddi y fath
allu gyda Duw, fod âg eífaith gref ganddi
arnom ninnau. Ni adawa hi lonydd i Dduw:
ond hi a'i cyfyd er cymmhorth i'w bobl: ac
a ydyw yn rhyfedd os bydd hi yn foddion i

gyífroi a chynnhyrfu gras y Cristion ? Pa
mor fynych y gweìwn ni gwmrnwl tywyll ar
ysbryd Dafydd yn nechreu ei weddi, yr hwn,
pan gynnhesai efe yn ei waith sydd yn de-
chreu chwalu, ac yntau cyn y diwedd yn tori

allan mewn cryf weithrediad fíydd a dad-
ganiad mawl ? Eithr yma, Gristion, gwylia
rhag gweddio yn ífurfiol: y mae hyn mor
weuwynig i ras a bod heb weddio. Dichon
plastr, er ei fod yn addas ac o fawr rinwedd,
wneud mwy o ddrwg nag o les os gosodir ef

yn oer ar y dolur.

4ydd. At hyn oll, ymgyssyllta mewn cym-
mundeb â'r saint yr wyt yn byw yn eu mysg.
Nid rhyfedd yw clywed ddarfod ysbeilio t
sydd yn sefyll ymhell oddi wrth gymmydog-
ion. Yr hwn sydd yn rhodio yng nghym-
mundeb y saint, y mae yn ymdaith mewn
cymdeithas

; y mae yn byw mewn dinas lle

y mae un t yn cadw y llall i fyny, i'r hyn
y cyffeìybir Ierusalem. Y mae yn deilwng
o sylw am y t, yn adfail yr hwn y cladd-
wyd plant lob, mai gwynt a ddaeth o'r an-
ialwch ac a darawodd ei bedair congl; y
mae yn debyg ei fod ar ei ben ei hun. Fe
wyr Satan pa beth y mae yn ei wneud wrth
rwystro yr ordinhâd fawr o gymmundeb y
saint: trwy hyn y mae yn attal cynnydd
gras ; ie, yn dwyn yr hyn a fedd Cristion-

ogion i ystâd o nychdod a methiant. Mae
yr apostol yn cydglymuy ddwyddyledswydd
hyn, " dal cyffes ein gol^aith, gan gydystyr-
ied bawb ein gilydd, ac ymannog i gariad a
gweithredoedd da ;" Heb. x. 23, 24. Yn wir,
cam enbydus at lwyr wrthgiliad yw gadaeí
cymmundeb y saint. Oddi yma y dywedir
am Demas, " efe a'n gadawodd, gan garu y
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bvd drwg presennol." O ! y fath niwed a

wnaeth Satan i ni yn yr ychydig ílynedd-

oedd diweddar yn y peth neillduol hwn!

Pa beth a ddaèth o gynimundeb y Baintí

Pa le y mae dau nen drî i'w <-ao! a allant

gyttuno i rodio ynghyd ? Rhai a aîleut

gvnt gyd-ddioádef, ni allant yn awr gyd-

eiatedd wrth fwrdd en Tad ; a phrin y gall-

antweddîo gyda a thros eu gilydd: y mae

anadj y naill GrÌBtion yn ddieithr i'r llall, a

fu" unwaith yn ei fynwes. Galarnad yw
hyn, a galarnad a fydd.

PENNOD V.

"Fel y galloch wrthscfH yn y dydd drwg ;
ac

wedi gorphen pob peth, sefyll."

Agoryd y (jeiriau, a pha beth a feddylir wrth y
dydd druy.

Yr ydym yn dyfod at y rheswm sy gan yr

apostoì yn gefn i'r annogaeth ; ac y mae

hwnw vn ddyblyg.

Y mae'r cyntaf yn golygu amser y frwydr,
u Fel y galloch wrthsefyll yn y dydd drwg."

Yr ail yn golygu diwedd dedwydd y
rhyfel, a gorona r Cristion a arfogir fel hyn;

a 'hyny yw buddugoliaeth sicr :
" Ac wedi

gorphen pob peth, sefyll."

1. " Fel y galloch wrthsefyll yn y dydd

drwg." Ond pa beth yw y dydd drwg hwn ì

Barna rhai fod y dyd'd drwg hwn yn cyn-

nwys holl fywyd y Cristion yma isod, yng

nglyn wylofain ; ac yna y rheswm a red fel

hyn : cymmerwch atoch holl arfogaeth Duw,
fel y galloch barhau hyd ddiwedd eich

bywyd
;
yr hyn a gewch (fel pe byddai) yn

un dvdd par'haus o flinder a phrawf. Fel

hyn V tynodd Iacob linell ddu dros ei holl

fywyd :
" Ychydig a drwg a fu dyddiau fy

eìnioes;" Gen. xlvii. 9. Pa ddiwrnod inor

deg a disglaer, nad yw yn cymylu cyn y nos ?

"ie, nad vw y ('ristion yn cael ynddo ryw

gawod neu gilydd ddigon i haeddu yr enw

o ddydd drwgí Y mae i bob dydd ei ran,

ie, ei gyfranbennodo] : "digon i'r diwrnod ei

ddrwg ei hun." Nid yw raid i ni fenthyca

a chodi gofidiau ar gyfrif tranoeth, i

orphen ein llwyth presennol. Megys y dar-

llenwn am fara beunyddiol, fellv am groes

beunydd {Luc ix. 23), gyda gorchymyn i ni

ei chodi, nid ei gwneud ; DÌd oes achos i m
wneud croesau i ni ein liunain, fel y niae

tuedd ynom ; eithr Duw yn ei ragluniaeth

a ddarpar un i ni ; a gorehymynir i ni ei

Chodi ; ond nid ydym yn clywed am ei dodi

i lawr hyd oni òrwedcìo ein croes a ninnau

i lawr ynghyd. V mae ein blinderan a'n

dan i gydoeai, byw a marw gyda'n

güydd. Yma, pan ddel llawenydd, y mae

tristwch wrth ei sawdl ; cerydd a cliynnal-

iaeth yn cydfyned. Yr oedd Satan yn gen-

figenllyd wrtD hawddfyd Iob, ac yn gosod

allan ei wychder a'i r^ysg (lob. i. 10), fel pe«

na buasai i'w haul un ymguddiad : ond

gwrandewch chwi pa beth a ddvv\Ted y gwr
(la hwn am ei amser niwyaf blodeuog: " Ni
chefais na llonydd nac esmwytlidra, ac ni

orphwysais;" ìob iii. 26. Yr oedd rhyw

flinderau yn tori ar ei lonyddwch, pan oedd

ei wely, dybygasid, mor esmwyth ag y gallai

calon ddyniuno. Hyd yn oed yn awr y niae

y gwr hwn yn troi ac yn treiglo, o'r naill

ochr i'r llall, ac nid yw yn llonydd. Pe

daethai un at Iob, dan ganmawl ei gyflwr

dedwydd, adywedyd, "Yn sicrIob,tiellit fod

yn foddlawn ar y rhan sy genyt, pe gellit

gael hyn oll wedi ei sefydíu i ti a'tli etifedd-

ion ar dy ol," efe a attebasai, fel Luther un
tro, " Na tliroai Duw mo hono ymaith gyda

y rhai hyn." Y cyfryw yw cyflwr y saint

yn yr iseì fyd hwn, feì y mae hyd yn oed eu

bywyd yma, a holl fwyniant gwychaf eu

hoes yn groes iddynt, am eu bod yn eu cadw

hwynt oddi wrth eu coron. Nid rhaid i ni

wrth ddim i wneud ein hoes yn ddydd drwg,

yn fwy na'nhabsennoldeb oddi wrtli ein daioni

penaf
;
yr hwn ni ddichon gael ei dalu yn ol

gan y bd, na'i fwynhau gydag ef . Yn unig^

y mae hyn o dda yn y drwg hwn, ei fod ya

fyr: nid yw ein hoes ond dydd dnca ; m
phery yn ìiir. Ac'yn ddiau, trugaredd oedd

ddarfo'd i Dduw gwtogi cymmaint ar ystod

bywyd dyn, yn y dyddiau diweddaf hyn,

pryd y mae cymmaint o Grist, ac o'r nef,

wèdi eu dadguddio. Buasai yn tasgu ar

amynedd y saint, ar ol clywed cymmaint am
ogoniant byd uchod, gael eu cadw cyhyd o

hono ag y cafodd y tadau yn y cynoesoedd.

O, Gristionogion ! diddenwch eich gilydd â

hyn ; er fod eich bywyd yn ddrwg gan dra-

llodau, etto y mae yn fyr. Ychydig gam-

rau, ac yr ydych aìlan o'r gwlaw. Y maei

gwalianiaetìi mawr rhwng y duwiol, o ran y
drygau a'u cyfarfyddant, a'r annuwiol : fel

dau ymdeithydd yn marchogaeth gwrth-

wyneb ífordd, y ddau wedi eu dal gan wlaw

a gwlych, ond un yn marchogaeth o'r

gwlaw, ac yn fuan allan o'r gawod ;
tra y

mae'r llall yn myned ym mlaen i'r gongl

wlawog
;
pa bellaf yr elo, gwaethaf oll iddo.!

Y mae'r duwiol yn cyfarfod â blinderan

gystal a'r annuwiol ; ond y mae ef yn fuan

aìlan o'r gawod : pan ddaw angeu, y mae,

iddo ef dywydd teg. Eithr yr annuwiol,!

pa bellaf yr elo, gwaethaf oll: nid yw yr

liyn a'i cy'ferfyoìd yma ond ychydig ddefn-

yìiau
;
yn olaf y mae'r ystorm fawr. Yd

uffern y bydd y tywalltiad o ddigofaÌDtj

Duw, lle yragorir holl ddyfnderau dychi-yDl

oddi uchod gan ddiffllonedd cyfiawn Duw.J

ac oddi isod hefyd gan eu cydwybodaij

cyhuddol a phoenydiol eu hunain.
"

2. Ereill a gymmerant yr ymadrodd mewi
j

ystyr gyfyngach, i nodi y prydiau neillduoj

ìiyny o'n bywyd, ym mha rai yn fwj

enwedigol y cyfai-fyddwn â chystuddiau ij



YN Y DYDP DlíWG iri

blinderau. Y raàe Beza yn ei ddarllen, " yn
amser ein hadfyd." Er fod ein bywyd oll

yn ddrwg, o'i gymmharu âg ystâd wynfyd-
edig y nef—ein dydd goleuaf yn nos wrth y
boreu gogonsddus hwnw, etto, i ni gym-
mharu un rhan o'n bywyd â'r lla.ll, gellir galw

y naill yn dda a'r llall yn ddrwg:—y mae i

ni ein cyfnewidiadau yma. Rhagluniaethau
Duw tuag at ei saint, tra yn isel fyd y ddaear
hon, ydynt yn gymmysgedig a brithion,

megys yr arwyddwyd wrth y meirch brithion

yng ngweledigaethau Zecharìah : Zech. i. 8.

Y mae coch a gwyn, heddwch a rhyfel,

cysur a gofìd, yn britho ein dyddiau. Can-
olfan yw y dd lear rhwng y nefoedd ac uffern;

fellyeincyílwr yma; acy mae yn cyfranogi o'r

ddau: ni a gawn allt a goriwaered nes y
delom i ben ein taith ; ie, ni a gawn y nant
ddyfnaf yn agosaf i d ein Tad (angeu yr
wyf yn ei feidwl), i ba un y disgyn holl

flinderau ereill ein bywyd, megys fìrydiau i

ryw afon fawr ; ac yn hon y diweddant, ac y
llyngcir hwy oll i fyny. Y drwg cynnwysfawr
hwn, mi dybygwn, a otygir yma, wedi ei

hynodi drwy fannod ddyblyg yn y Groeg yn
y dydd hwnw, " y drwg hwnw ;" nid i gau
allan y dyddiau ereill o drallod a fyddo yn
cyfryngu. Nid yw y rhai hyn ond cynnifer

o farwolaethau bychain, pob un yn cipio

ymaith ddarn o'n bywydau ; neu megys cen-

hadau anfonedig o'r blaen, i arwain i mewn
y brenin dychryniadau hwnsy'n dyfod ar ol.

Wedi agor yr ymadrodd, ystyriwn rym y
rheswm cyntaf hwn, sydd yn gefn i annog-
aeth yr apostol am gymmeryd holl arfogaeth
Duw : ac y mae hyny yn gynnwysedig mewn
tri amgylchiad pwysig.

laf . Natur a naws y dydd hwn o drallod

:

Y mae'n dydd drwg.
2ail. Mor anocheladwy yw y dydd hwn o

drallod
;
gwir a arwyddir yn yr ymadrodd,

" Fel y galloch wrthsefyll yn y dydd drwg."
Y mae yn cau allan bob gobaith am ddiangc

:

felpe dywedasai, Nid oes i cliwi un fforddond
gwrthsefyll; na foddiwch eichhunainâ medd-
yliau am ochel brwydr ; rhaid i'r dydd drwg
ddyfod, byddwch chwi arfog neu anarfog.

3ydd. Yr angenrheidrwydd o'r arfogaeth
hon i wrthsefyll ; fel nad oes fodd i ni ddi-

angc rhag y dydd drwg, na chwaith sefyìl o'i

flaen a gwrthsefyll y grym fyddo ar waith
i'n herbyn, oddi eithr ein gwisgo âg arfog-
aeth. Y mae amryw byngciau a ddeilliant

o hyn ; ond i fod yn fyr, ni a'u gosodwn
ynghyd mewn un casgliad.

PENNOD IV.

Yn dangos fod dydd trallod yn ddrwg, ac ym mha
olygìadau ; hefyd, eifod yn anocheladwy, a pha
fiam y dylid parotoi i'w erbyn.

Athr. Y mae yn gweddu i bob un ymarf-
M

ogi ac ymbarotoi erbyn y dydd drwg o
drallod a marwolaeth, yr hwny mae iddo yn
anocheladwy ymladd âg ef. Y mae i'r

pwngc dair caingc :

—

1. Y mae dydd trallod ac angeu yn ddydd
drwg.

2. Y mae y dydd drwg hwn yn jmochel
adwy.

3. Y mae yn gweddu i bob un ddarparu
erbyn y dydd drwg hwn.

1. Am y gaingc gyntaf: y mae dydd
trallod—angeu yn enwedig—yn ddydd drwg.
Yma, y mae i ni ddangos pa fodd y ma:
trallod yn ddrwg, a pha fodd nad yw.

laf. Nid ydyw yn ddrwg moesol neu han-

fodol. Pe byddai yn ddrwg yn yr ystyr

hwn, Yn gyntaf, Nis gallai Duw fod yn
awdwr o hono : y mae ei natur ef mor bur,

fel nas dichon dim drwg o'r fath ddyfod
oddi wrtho, ddim mwy nag y dichon goleuni

yr haul wneuthur nos. Ond am y drwg hwn
o drallod, y mae efe yn gwirio mai ei waith
ei hun ydyw :

" Yn erbyn y teulu hwn y
dychymygais ddrwg;" Micah iii. 2. Ië, yn
chwaneg, y mae yn ei briodoli felly iddo ei

hun, fel na fyn efe i ni dybied y gall neb
wneuthur i ni ddrwg heb law efe ei hun. Y
rhagorfaint y mae yn ymogoneddu ynddi yw,
nad oes drwg yn y ddinas heb iddo ef ei

wneuthur {Amos iii. 6). A da yw i'r saint

fod eu croesau oll wedi eu gwneud yn y nef

;

pe amgen, ni byddent wedi eu gwneud mor
gymmhwys i'w cefnau ag y maent. Ond am
y drwg o bechod, y mae efe yn ei wadu gyda
gorchymyn llym, na osodom y cyw hwn—

q

fegir gan Satan yn ein calonau ammhur

—

wrth ei ddrws ef :
" Na ddyweded neb, pan

demtier ef, gan Dduw y'm temtir; canys
Duw nis gellir ei demtio â drygau, ac nîd yw
efe yn temtio neb ;" Iago i. 13.

2il. Pe byddai trallod neu gystudd yn
ddrwg ynddo ei hun, nis gallai mewn un-
rhyw olygiad fod yn wrthddrych ein dy-
muniadau, fel y mae ac y gall weithiau fod.

Y mae i ni ddewis trallod o flaen pechod

;

ie, y trallod mwyaf o flaen y pechod lleiaf.

Dewisodd Moses adfyd gyda phobl Dduw
yn hytrach na mwyniant pechod dros amser.

Gorchymynir i ni lawenhau pan syrthiom
i amryw brofedigaethau, hyny yw, trallodau.

Cwest. Ym mha olygiadau ynte y gellir

galw dydd trallod yn ddrwg ?

At. laf. Fel y mae yn ofidus i'r teimlad.

Y mae drwg yn fynych, yn yr Ysgrythyr,

yn myned fel gwrthddynodiad i lawenydd a

chysur :
" Disgwyl yr oeddem am heddwch,

etto, niddaeth daioni ;" Ier. viii. 15. Gelwir
calon lawen yn galon dda, ysbryd athrist yn
ysbryd drwg, am fod gan natur wrthwyneb-
iad i bob peth a wrthwyneba ei llonder hi

;

a hyn a wna pob trallod yn fwy neu yn llai.

" Nid oes un cerydd dros yr amser presennol

yn hyfryd, eithr yn anhyfryd ;" Heb. xii. 11.

j
Y mae ganddo, fel moddion meddyg, flas
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anfoddhaol i'r archwaeth. Am hyn y niae

Solonion, wrth son am ddyddiau drwg

afiechyd, yu dadgan eu hanflas i natur, pan y

dywed, " N>d oes i mi ddim diddanweh yn-

ddynt:" hwy a ddygant ymaith laweuydd

ein bywyd. Y mae llawenydd natunol yn

wir flodeuyn yr haul o lwyddiant, yn agor

ac yn cau'i'w gariyn. Gwir yw, yn ddiau,

nad yw y saint un amser yn cael inwy o law-

enydd nag yn eu cystudd : ond ar gyfrif a-rall

y daw hwn i newu . Y mae ganddynt Ddu \v

da sydd yn ei ddanfon
;
pe amgen, byddai

inor drwm arnynt hwy ag ereill. Nid yw

yn fwy naturiol i gysur darddu o gystudd-

iau, nag i rawnwiu dyfu ar ddrain, neu

fanna yn yr anialwch. Gallasai Israel

edrychyn ddigonhir am y fath fara, pe nabu-

asai i'r nef ei wlawio yn wyrthioL Dewisodd

Duw y pryd hwn beri i hollalluogrwydd ei

fariad fod yn fwy anilwg : megys y darfu 1

Uias (i chwanegu at y wyrth) beri yn gyn-

- taf i lawer o ddwfr gael ei dywallt ar y coed

a'r aberth, gymmaint ag a lanwai y ffos, ac

yna dwyn tân o'r nef, trwy ei weddi, i'w

leibio i fyny. Fel hyn y mae Duw yn tywallt

ffrwd o gystudd ar ei blant, ac yna yn ennyn

y tân o orfoledd tumewnol yn eu mynwesau,

yr hwn a leibia eu holl dristwch hwynt :
ie,

y mae yn peri hyd yn oed i'r dyfroedd o

gystudd y maent yn nofio arnynt chwanegu

at beroriaeth hyfryd eu llawenydd ysbrydol.

Ond er hyn oll, Duw yw yr hwn sydd dda, a

thrallodau ydynt ddrwg.

2il. Y mae dydd trallod yn ddydd drwg,

fel y mae yn gofiadur digroesaw o'r drygau

pechadurus a wnaed yn ein bywydau ni. Y
mae yn adfywio y coffa am hen bechodau ;

y rh^i, ysgatfydd, a gladdesid ym medd
anghof er ys llawer blwyddyn. Nod trallod

yw amser pan y mae'r cyfryw ysbrydion yn

rhodio yng nghydwybodau dynion ;
ac fel y

mae tywyllwch yn chwanegu afaniwyd un-

rhyw wrthddrych a fyddo yn arswydus, felly

y mae cyílwr trallodus (sydd ei hun yn an-

hyfryd) yn chwanegu at ddychryn ein pech-

od.au a gofir y pryd hyny. Erioed ni edrych-

odd pechodau meibion Iacob arnynt mor
gethin a phan y tarawodd i'w hwyuebau yn

eucyfyngder: Oen. xlii. 21. Ynaymaegan

y pechadur fwy o iawn amgyffred am ddig-

ofaint na phryd arall. Y mae trallod 'yn

dwyn barn yn agos ; ie, fe'i deonglir gan y
dyn, fel yn genad anfonedig, i'w alw ef yn

ebrwydd ger bron Duw : ac am hyny, y mae

yn rhaid iddo fagu terfysg a braw alaethus

yn ei ysbryd. O ! na feddyliai dynion am
hyn, pa fodd y gallant oddef yr olwg ar eu

pechodau, ac megys pregeth i gyhoeddi eu

holl ffyrdd yn y dydd hwnw ! Dyna y dyn

gwynfydedigyn wir,a allo, gyda'r prophwyd,

edrych a gorfoleddu arnynt y pryd hyny.

Y mae hon yn ddammeg yn wir, fel y mae

yn ei galw ; ond ychydig sy'n gyfarwydd

arni : " Fy nammeg a ddadguddiaf gyda'r

delyn. Pa ham yr ofnaf yn amser adfyd,

pan y'm hamgylchyno anwircdd fy sodlau?"

SjIìh xlix. 5.

3ydd. Y mae dydu trallod yn amlygu fod

llawer o ddrwg yn y galon nad oedd i'w

weled o'r blaen. Y mae cystudd yn ysgwyd

ac yn treiglo y creadur: os bydd gwaddod

yn y gwaelod, fe ymddengys y pryd hyny.

Weithiau, fe ddengys fod y galon yn hollol

ddrwg, pan y tybygid o'r blaen fod ynddi

beth daioni : y mae y trochion hyn yn golchi

ymaith ddwbliw y rhagrithiwr. Pan wasger

ar natur ìygredig, hi a'i dengys ei hun : ac

fe wna rhai trallodau hyn hyd adref. Ni a

ddarllenwn am rai a rwystrirpan ddelerlid-

igaeth : y maent yn syrthio allan yn gwbl

â'u proffes, am ei bod yn eu rhoddi i gym-

maint traul a blinder ; ac y mae ereill, yn eu

cyfyngder, a felldigant eu Duw : Esa. viii.

21. Y mae yn ammhosibl i galon ddryg-

ionus feddwl yn dda am Dduw yn cystuddio. *

Y gwas cyflog, os cymmer ei feistr afael

mewn flfon i'w guro, a deifl ei waith o'i law,

ac a red ymaith ; a'c felly y gwna y galon

ffals â Duw. Ië, ac hyd yn ood lle y mae y
dyn yn rasol, fe geir yn fynych fod llygredd

yn gryfach a gras yn wanach nag y meddyl-

iodd eu bod. Pedr, yr hwn ar y cyntaf a

gychwvnodd mor wrol i rodio ar y môr, y
mae, ár godiad awel o wynt, yn dcchreu

suddo. Ar hyn, y mae yn gweled fod mwy
o anghrediniaeth yn ei galon nag a dybiodd

efe o'r biaen. Y mae cystuddiau llym ì'r

enaid, megys curwlaw i'r t: nid ydym yn

gwybod fod y fath agenau yn y t hyd nes

y gweloni y diferion yma a thraw. Felly,

nid ydym yn dirnad mor gryf yw y llygredd

hwn, nac mor wan yw y gras acw, nes ein

chwilio yn y modd hwn, a'n gwneud yn fwy

gwybyddus o'r hyn sydd yn ein calonau

drwy y fath brofion. Dyma yr achos pa

ham nad oes gan neb y fath feddyliau isel

am danynt eu hunain, a'r fath feddyliau

tosturiol a goddefgar tuagat ereill yn eugwcn-

didau, ag sy gan y rhai mwyaf cydnabydd-

ua â chystuddiau : y maent hwy yn cyfarfod

â'r fath wrthdroion aml yn eu h^mdrech-

iou ag sydd yn peri iddynt forio â hwyl

isel, mewn golygiad ar eu gras eu hunain, aç

ystyriaeth dyner at eu brodyr, yn fwy parod

ì dosturio wrthynt na^i'w curo yneugwen-

didau.

4ydd. Dyma yr amser pryd y mae yr un

drwg, Satan, yn dyfod i demtio. Yr hwna
gawn yn amser gorthrymder yn Mat. xin.

21, ni a'i cawn yn yr un ddammeg (Luc\n\\.

13) yn "ame.er profedigaeth." Yn wir, y

maent yn cydgyfarfod : anfynych y mae

Duw yn ein cystuddio, heb i Satan chwan-

egu profedigaeth at ein dyiyswch arall.

"^ìlon yw eich awr chwi," medd Crist, ' a

gallu y tywyllwch ;" Luc xxii. 53. Yr oedd

dioddefaint Crist gan ddyn, a'i demtiad gau

ddiafol, yn dyfod ynghyd. Esau, wedi Cfcsau



YN Y DYDD DRWG. 163

ei f.rawd o herwydd y fenditli, a ddywedodd

yn ei galon, " Nesau y mae dyddiau galar fy

nhad ;
yna lladdaf Iacob fy inrawd ;" Gen.

xxvii. 41. Amserau cystudd yw y dyddiau

galar: y rhai hyn y mae Satan yn eu dis-

gwyl, i wneud i ni niwed ynddynt.

5ed. Y mae i ddydd trallod, yn fynych,

ddiweddiad a chanlyniad drwg; ac yn y
golygiad hwii, y mae yn ddydd drwg yn wir.

Mae pob peth yn dda, meddwn, a ddiweddo

yn dda. Y mae effaith. cystuddiau ar y
Cristion yn dda. Y mae y wialen sydd yn

ceryddu j rhai hyn yn dwyn heddychol

ífrwyth cyfiawnder ; ac am hyn, hwy a allant

alw eu blinderau yn dda. Offeryn da yw
hwnw sy'n gollwng y gwaed drwg yn unig.

" Dayw i mi fy nghystuddio," meddDafydd
;

Mi a ddarllenais am wraigdduwiol, afyddai

yn arfer cyffelybu ei chystuddiau i'w phlant

:

yr oedd y naill a'r llall yn peri iddi ofid trwm
• wrth eu dwyn. Etto, megys na wyddai hi

pa un o'i phlant a allai hi fod hebddo, er yr

holl ofìd wrth esgor; felly, ni wyddai hi

chwaith pa un o'i chystuddiau a allai ei heb-

gor, er y boen a barent iddi wrth eu ài-

oddef . Ond i'r annuwiol y mae y canlyniad

yn alaethus. Yn gyntaf, Mewn golygiad ar

bechod. Y maent yn eu gadael yn waeth, yn

fwy anedifeiriol a chaled mewn pechod ;
'ie,

yn erchyllach yn eu harferion drygionus.

Yr oedd pob pla ar yr Aipht yn chwanegu

at y pla o galedwch ar galon Pharaoh. Y
mae efe, a allai ar dro ddeisyf gweddiau

Moses drosto ei hun, yn myned o'r diwedd

mor galed nes y mae'n bygwth ei ladd ef, os

deuai i'w wydd mwyach. ! y fath uchder

aruthrol y gwelwn rai yn tyfu iddo mewn
pechod, ar ol rhyw glefyd trwm, neu farn

arall! Nid mwy yw tyfìad plant yn eu

maintioli corphorol ar ol gwasgfa o'r cryd,

na'u tyfiad hwy yn eu chwantau ar ol cys-

tuddiau. O ! mor wangcus a rheibus ydynt

i'w hysglyfaeth, pan unwaith y caffont

ryddid o'u cloffrwym a'u cadwyn !
Pan na

byddo physigwriaeth yn gweithredu er lles,

y mae nid yn unig yn gadael y clefyd heb

iachâd, -ond erys ei ddrwg effaith ei hun yn

y corph hefyd. Y mae llawer i'w gweled,

fel hyn, wedi eu gwenwyno gan eu cystudd-

iau, wrth doriad allan eu chwantau ar ol

hyny. Yn ail, Mewn golygiad ar ofid. Y
mae pob gofid ar ddyn drwg yn magu un
arall, a gwaeth nag ef ei hun. Y cn mwy-
af sy'n dyfod yn olaf, yr hwn a'i hoilta ef

yn gymmhwys i'r tân. Fe chwipir y pech-

adur o drallod i drallod, fel y crwydryn o

swyddog i swyddog, nes y delo o'r diwedd i

uffern—ei drigfan priodol a chartrefol—lle y
cyferfydd pob trallod yn un sydd yn an-

nherfynol.

2. Y mae y dydd drwg hwn yn anochel-

adwy. Gystal ag y gallwn attal cerbyd yr

haul pany mae yn brysio at ynos, neu ymlid

ymaith gysgodau yr hwyr, y medrwn ochel

yr awr hon o dywyllwch, sy'n brysio arnom
oll. " Ni-d oes un dyn yn arglwyddiaethu

ar yr ysbryd; ac nid oes ganddo allu yn

nydd marwolaeth ; ac nid oes bwrw arfau

yn y rhyfel hwnw ;" Preg. viii. 8. Ym mysg
dynion, er dirgyinmhelliad i ryfel, y mae yn
bosibl i ddyn gael rhyddhâd, trwy ddadleu

braint oedran, cyfoeth, gwendid corph,

nawdd-fraintgan y brenin, a'r cyffelyb ; neu,

os metha y rhai hyn oll, fe aìlai y bydd

anfon un arall yn ein lle, neu roddi gwobr

mewn llaw, yn gwneud y tro. Ond yn y rhyfel

hwn, mas y dirgymmheiliad mor llym, nad

oes un esgus. Mynasai Dafydd fyned yn lte

ei fab :—ni a'i clywn yn llefain, "O na buaswn
farw drosot ti, Absalom, fy mab,fy mab !"

Ond ni chymmerid mo hono ; rhaid oedd i'r

hoew-was hwnw fyned ei hun. Ehaid yw i

ni, bawb yn ei berson ei hun, fyned i'r maes,

ac edrych angeu yn ei wyneb. Yn wir, ni a

gawnraimor ffol ag addaw iddynt eu hunain

ryddfreiniad rhag y dydd hwn; fel pe byddai „

ganddynt swydd-d sicrhâd yn eu mynwes :

dywedant eu bod mewn ammod âg angeu, a

chynghrair âg uffern ; a phan ddel y ffrewyll

lifeiriol, na ddaw hi ddim atynt hwy. Ac yn
awr, fel dyledwyr wedi iro llaw y ceisbwl, y
maent yn rhodio yn hyf ar led, heb ofni eu

dal. Eithr y mae Duw yn dywedyd wrth-

ynt, y dettyd efe mor gyílym ag y rhwymant
hwythau : "Diddyniir eich ammod âg angeu,

a'ch cynghrair âg uffern ni saif ;" Esa. xxviii.

15, 18. A pha fodd y safai oni osodai Duw
ei sel wrtho ? Y mae cyfraith ddwyfol am
y dydd drwg hwn a ddaeth mewn grym ar

gwymp yr Adda cyntaf—hono a osododd y
gyllell angeuol ar wddf dynolryw, ac a agor-

odd y dyfr-ddôr er llifìad i waed calon dyn

hyd heddyw. Y mae Duw, i gau allan bob

diangfa, wedi hau^hadau marwolaeth yn
ansawdd ein naturiaeth ni ; a chystal y
gallwn ddiangc rhagom ein hunain, a rhag

marwolaeth. Nid yw yn rhaid i ni wrth uu

cymmynwr i ddyfod â llaw o drais i'n tori ì

lawr. 'Y mae yn ypren bryfyn, yn maguo'í

sylwedd ei hun, a'i difetha ef : felly ynom
ninnau, y gwaeleddau naturiol hyny a'n dyg-

ant i lawr i'r llwch. Ein marwolaeth a fag-

wyd pan gyntaf yr ymddygwyd ein bywyd ;

ac fel na ddichon gwraig feichiog attal awr

ei gwewyr, sydd yn dilyn y llall yn ol natur-

iaeth, felly ni ddichon dyn attal esgoriad

angeu, ar ba un y mae ei fywyd yn feichiog.

Nid yw yr holl boenau a'r gofìdiau a deimla

dyn yn ei oes ond cynnifer o riddfanau natur

yn marw—y maent yn mynegi iddo fod ei

ymddattodiad ger llaw. Awyt ti yn dywysog

yn eistedd yn dy holl rwysg a'th wychder?

Fe feiddia angeu ddyfod i'th balas, a thrwy

dy holl warchodlu, i draddodi y genadwri

farwol sydd ganddo oddi wrth Dduw atatti;

ie, a rhedeg ei ddagr i'th galon. Pe byddit

wedi dÿ amgylchynu gan gymdeithas o

ddoctoriaid, yn ymgynghori am dy iechyd,
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rhaid yw i gelfyddyd a natur hefyd dy roddi

i fvny, pan ddel hwnw. Ië, pan fyddo dy

nerth yu gryfaf , a thithau yn bwyta dy fwyd

â chalon laweu, v niae y bwyd hwuw sydd

yn maethu dy fywyd yn rhoddi i ti hefyd

êrnes o'th farwolaeth, íel y mae yn gadael

yuot y gwaddod a'i dwg i ben mewn aniser.

O' mor anocheladwy y mae yn rhaid ì'r

dydd drwg hwn fod, pan yw y fibn y mae

Tíwys eiu bywyd arni, ac yn cael ei gynnal

trwyddi, yn ein curo i lawr i'r bedd yn y

diwedd ! Y mae Duw yn nyled yr Adda

cvntaf a'r Ail : ei ddyled i'r cyntaf yw cyflog

eí bechod ; i'r Ail, gwobr ei ddioddefamt. \

]le am daliad iawn o'r ddwy ddyled ydyw y

byd arall. Fellv, oddi eithr i angeu ddyfod

i drosglwyddo dyn yno, ni dderbyniai yr

annuwiohon, y rhai ydynt hiiiogaeth yr

Adda cyutaf , eu tâl cyflawn am eu pechodau,

Bydd, yn oi y bygythiad,yn ddyled gyfiawn,

íi Duw yn rhwym i'w thalu. A'r rhai

duwiol, hwythau, sydd yn hâd Crist (yr Ail

Adda); ni byddai i'r rhai hyn dderbyn y

cyfan o bwrcas ei waed ef
,
yr hwn ni buasai

iddo erioed ei dywallt ond ar hyder yr add-

ewid a roddodd Duw iddo yn eu hachos, cyn

dechreu y byd. Hwn yw y rheswm pa

ham y gwuaeth Duw y dydd hwn mor sicr

ynddo y mae yn ymryddhau o'r ddau

ymrwymiad.
3. Gweddai i bawb ymbarotoi a darparu

yn effeithiol erbyn y dydd drwg, yr hwn
sy mor anocheladwy yn ein bygwth ;

a hyn

ar gyfrif dyblyg :—Yn gyntaf, O ran dyled-

swydd. Ÿn àil, O ran doethineb.

laf. O ran dyledswydd. (laf.) Y mae yn

bwngc o'n hufudd-dod i'r Duw mawr, bod

i ni ddarparu ac ymarfogi erbyn y dydd

hwn. Bwriwch ddarfod ymddiried i ddeil-

iad am un o gestyll ei frenin, a'r gwr hwn
wedi clywed am elyn galluog yn dyfod i

warchae ar y castell hwn, etto, heb gymmer-

yd dim gofal i ddarparu arfauac ymborth at

ei amdditlyn, a'i golli felly
;
pa fodd y gallai

y cyfryw un fod yn ddieuog o frad ? Onid

yw'efe yn gwrthun-fradycbu y lle, a diydag

ef, anrhydedd ei freniu, i law ei elyu ef ?

Ein heneidiau ni yw y castell hwn, sydd i ni

ei gadw dros Dduw. Y mae genym wybydd-

iaeth sicr fod gan Satan fwriad arnynt ;
ac

niai yr amser y mae yn bwriadu dyfod gyda

lioll alluoedd y tywyllwch yw y dydd drwg

hwnw. Yn awr,' fel y dyinuncm ein cael yn

gywir vn yr hyn a ymddiriedwyd i ni, yr

ydym n rhwym i sefyll er ein hamddiffyn-

iad, ac i ymddarparu â'r ystor a'n galluoga i

wrthsefyll yn gadarn.

(2il.) Vr ydym yn rhwym i ddarparu erbyn

y dydd hwuw, fel cydnabyddiad addas, a

defuyddiad o'r achlysuron a'r moddion y
mae Duw yn eu rhoddi i ni, i'r gwir ddiben

liwu. Nia gallwn, heb anniolchgarwch cy-

wilyddus i Dduw, wneud difrod o'r cyn-

northwyon a rydd Duw yn eiu llaw tuag at

y gwaith niawr hwn. Gwaeddaî paw"b ýn

erbyn y drygddyn a wastraffai yn y carchar

yr arian hyny a anfonasid iddo at gael ei

ryddhâd o garchar. Ac ai ni wridwn ninnau

am wario y talentau hyny gyda'n chwantau,

a Satan, a gyfranodd Duw yn rhad arnom,

at ein rhyddhau oddi wrthynt hwy, a'i

gynddaredd yntau yn awr angeu ? I ba

d'diben y mae genym Feiblau, gweinidogion,

a phregethau, os nad ydym yn meddwl add-

urno ein hunain drwyddynt âg arfogaeth

erbyn y dydd drwg ? Mewn gair, pa beth y

w

amcan Duw yn estyniad ein dyddiau, a'n

gadawiad am ryw hyd yma, yn nhir y rliai

byw ? Ai fel y gallem gael amser i'w dreulio,

neu yn hytrach i'w loddesta ymaith, ar

fwyuiant y byd ofer hwn ? A ydyw efe yn

rhoddi ein hamser gwerthfawr ini i'w dreul-

io yn dàl y fath wybed ag yw mawredd a

chyfoeth y ddaear yma? Nis gall hyn fod.

Nid yw meistriaid doeth yn arfer gosod eu

gweision ar waith na thâl am y ganwyll a

losgant wrth ei wneud. Ac yn ddiau, nid

oes dim sydd lai na gogoneddu Duw ac

achub eiu heneidiau ein hunain yn y diwedd

addichon fod yn werth yr amser gwerthfawr

a dreuliwn ni yma. Y mae gan y Duw
mawr ddiben mwy nag y mae y rhan fwyaf

yw ei feddwlyn ei drefniad hwn. Osni)Tiêm

farnu yn iawn, ni a ddylem gymmeryd ei

ddeongliad ef ei hun ar ei weithredoedd ;
ac

y mae yr apostol Pedr yn erchi i ni gyfrif

" hir amynedd ein Harglwydd yn iachawdwr-

iaeth ;" 2 Pedr iii. 15. A hyn y mao yn ei

wirio allan o eiriau Paul, o ran eu hystyr, er

nad yn yr un ymadrodd. Geiriau Paul yw y
rhai hyn :—" Neu a wyt ti yn diyst)TU golud

ei ddaioni ef, a'i ddioddefgarwch, a'iymaros,

heb wybod fod daioni Duw yn dy dywys di

i edifeirwch?" Rhuf. ii. 4. Oddi wrth y
ddau le hyn, fe'n dysgir pa beth yw meddwl

Duw, a'r iaith sydd ganddo wrthym, trwy

bob moment o amynedd a modfedd o amser,

a ganiateir i ni. Amser yw a roddir i

edifarhau. Y mae Duw yn gweled, a nyni

fel yr ydym, nas gallai angeu a barn ddwyn
i ni ddim newydd da ; nad ydym ni mewn
cyflwr i groesawu y dydd drwg ; ac am hyny,

y mae trugaredd vn sefyll i fyny ym mynwes
Duw, i ddadleu dros y creadur truan, ac yn

gofvn am i beth amser yn chwaneg gael ei

roddi at ei fywyd, fel, trwy yr ymoddefiad

hwn, y cynhyrfìr ef i edifarhau cyn ei alw i'r

fiawdle. Fel hyn yr ydyni yn cael pob

diwrnod a chw-anegir o hyd at ein hamser ar

y ddaear. Ac onid )^w hyn yn gosod

rhwymau cryf araom i roddi yr lioll amser

hwii i'r un diben ag y gofynir nm dano ?

2il. O ran doethineb. Y niae doetliineb

gwr yn ymddangos yn fwyaf nodedig mewn
dan beth.

(laf.) Ynymatero'iddewisiada'iofalpenaf.

(2il.) Yn yr iawn amseriad o'i ddewisiad a'i

ofal hwn.
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(laf.) Fe wna gwr doeth ddewisiad o hyny
fel gwrthddrych ei ofal a'i ymgais penaf, a
fyddo o'r pwys a'r canlyniad mwyaf iddo.

Ffyliaida phlant yn unigsydd yn brysur yng
nghylch teganau a phethau gwael : y maent
hwy mor brysur a dyfal o ddeutu t o dom,
neu gardiau, ag oedd tíolomon ar waith ei

deml. Y mae pethau o'r fath mor gymmesur
i'w hamgyffrediadau gweiniaid hwynt, fab-

anod truain, ag yw anturiaethau mawrion i

wyr o synwyr. Yn awr, y cyfryw yw pwys
y dydd drwg—dydd angeu yn enwedig—fel y
profir y dyn yn ffol neu yn ddoeth yn ol ei

ymweddiad tuag ato. Y diwedd a rydd
angeu a amlyga bob gweithred—y mae i fod
yn ddiwedd ein dyddiau, felly y mae yn
ddiwedd hefyd i holl weithredoedd ein
bywyd. Y cyfryw y ceir ein bywyd yn y
diwedd ag a fu mewn golygiad ar yr un dydd
hwn. Os bydd i amryw ranau ein bywyd

—

y bwriadau a'r amcanion a ddilynasom—pan
eu casgler yn un swm, gyrhaedd i farwolaeth
wynfydedig, yna fe ymddengys ^in bod yn
rhai doeth yn wir. Ond os, &r ol ein holl
ddyfeisiau a'n hymgeisiadau golygus am
bethau ereill, y byddwn heb ddarpar ar gyfer
yr awr hono, rhaid i ni ymfoddloni i farw yn
ffyliaid yn y diwedd, ac nid oes y fath ffol

a'f ffol yn marw. Y mae y Cristion yn
myned am y ffol, yng nghyfrif y byd, tra y
byddo byw ; ond pan ddelo angeu, yna y byd
dôeth a addefant eu bod wedi ei gamenwi ef,

ac a gymmerant yr enw iddynt eu hunain :

—

"Nyni, ffyliaid, a feddyliasom fod ei fuehedd
ef yn ynfydrwydd,a'iddiweddynammharch-
us. Eithr pa fodd y cyfrifwyd ef ym mhlith
meibion Duw, ac y mae ei ran ef ym mysg y
saint? Nyni, gan hyny, a gyfeiliornasom
allan o ffordd y gwirionedd ;" Doethineb JSol.

v. 4, 5. Y mae y lle yn yr Apocrypha; ond
caiff pechaduriaid weled fod ei ddefnydd yn
ganonaidd. Gwir yw fod y byd yn rhy gall
i'r saint ym mhethau y byd : ac nid rhyfedd;
nid yw hyn chwaith yn anfri ar eu doeth-
ineb hwynt, ddim mwy nag ar wybodaeth yr
ysgolhaig, fod trwsiwr hen esgidiau yn
rhagori arno yn ei gelfyddyd wael. Y mae
naturiaeth, lle y bwriado ragoriaethau
uwch, yn fwy diofal yn y pethau sydd yn îs;

fel y gwelwn mewn dyn, yr hwn, er ei wneud
i ragori ar yr anifeiliaid mewn enaid rhes-
ymol, sydd yn cael rhagori arno yntau gan
ryw anifail neu gilydd ym mhob un o'i

synwyrau [y golwg, y clyw, yr arogliad, &c.].
Fel hyn, y mae yn hawdd i'r Cristion gael
ei drechu yn ei negeswaith bydol, am fod
ganddo ef wrthddrych rhagorach yn ei olwg,
sydd yn peri iddo drin pethau y byd, mewn
ystyr, heb fod gyda hwynt. Nid yw yn
gofalu fawr am y materion hyn ; os gall ond
marw yn dda yn y diwedd, a chael ei brofì
yn ddyn doeth ym moreu yr adgyfodiad, ymae pob peth yn dda. Nid yw efe yn ei
gyfrif yn foes dda iddo fod yn anfoddlawn i
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aros cyhyd am amlygiad o'i ddoethineb agy
gall Duw aros am lawn ddangosiad o'i natur
ogoneddus ei hun, yr ho-n ni ymddengys yn
ei llawn ogoniant hyd y dydd hwnw, pau y
llwyr argyhoedda efe yr annuwioliou am eu
meddyliau a'u geiriau caledion yn ei erbyn
ef : Iudas 1 5. Yna y cânt—hyd hyny ni fyn-
ant—eu hargyhoedc.li.

(2il.) Y mae gwr synwyrol yn ymgais ain
iawn amseru ei ofal a'i lafur at gael yr hyn
y mae ei fryd arno. Yr ynfyd sy'n dyfod
wedi i'r farchnad ddarfod. Fel y mae'r
dydd drwg o bwys mawr o ran ei ganlyniad,
felly y mae iawn amseru ein gofal yn ei gylch
yn beth o'r pwys mwyaf ; ac yn sicr, y mae
yn rhaid

1

i hyny fod cyn i'r dydd ddyfod.
Y mae mwy nag un drwa y gall y genad
ddyfod trwyddo, a fyddo yn dwyn newydd-
ion drwg i ni ; ac wrth ba un y cura efe,

nis gwyddom ni. Nis gwyddom pa le y'n
delir ; ai yn y gwely, neu wrth y bwrdd ; ai

gartref, neu oddi cartref ; ai ym mysg cyfeill-

ion a'n cynghora ac a'n cysura, ai ym mysg
gelynion a drymhânt ein trallod trwy eu
creulonedd. Nis gwyddom pa bryd, ai yn
y dydd ai yn y nos ; ac ni yr llawer o
honom pa un ai ym moreu, canol dydd, ai yn
hwyr ein hoes. Fel y mae efe yn galw at
waith bob awr o'r dydd, felly y mae i'r

gwely hefyd; fe allai tra y byddwch yn
gweddio, neu yn pregethu ; a thrwm fyddaí
myned ymaith dan eu halogi hwynt, ac enw
Duw ynddynt. Neu, ysgatfydd, pan fÿddech
ar waith gwaeth, gall angeu daflu dy gwpan
orlwngc o'th law, tra'r wyt yn eistedd yn y
tafarndy, gyda'th gymdeithionllonwych, neu
dy gyfarfod tra yn hongcian tuag adref, a
gwneud rhyw ffos yn fedd i ti ; fel megys yr
wyt yn byw ynanifeilaidd, y byddo i tifarw
fel anifail. Mewn gair, nis gwyddom pa
fath o ddrwg a ddefnyddia Duw fel offeryn

i'n gwanu
; pa un ai rhyw law o drais a

wna hyn, ai dolur o'n cyrph a'n hymysgar-
oedd

;
pa un ai rhyw ddolur llym, ai rhyw

glefyd nychlyd
;
pa un ai clefyd, a ladd ddyn

tra y mae'r corph yn fyw, sef a ymeifl yn y
pen, ac a ddwg ein synwyr, ai nad e

;
pa un

ai y fath ofidiau adwythig ag a wna i'n cyf-

neseifiaid ofni edrych arnom, neu adael i ni
anadlu arnynt ; neu pa un ai cystuddiau a
fyddant wedi eu mwyhau gan demtasiynau
Satan, ac ofnau ein cydwybodau brawychus
ein hunain, ai nad e. Pwy a yr pa íe, pa
bryd, neu pa beth a fydd y dydd drwg ì

Am hyn, y mae Duw yn celu y rhai hyn,
fei y darparom ni at y cwbl. Ni adawai
Caisar i'w filwyr wybod pa bryd, nac i ba le,

yr oedd efe yn meddwl teithio. Gwybod y
rhai hyn a'n poenydiai ni âg ofn terfysglyd;

bod heb eu gwybod a ddylai ein deffroi i

ofal darparol. Amser drwg yw i ddiddosi
llong paá fyddo ar y môr, dan gurfa gan
ystorm : dylid edrych at hyn pan fyddo yn
gorwedd yn y porthladd. A chynddrwg
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Vw i ddechreu taclu enaid i fyned i'r nef,
j

pan fyddo vn ymrwyfo ar glaf-wely. Pethau
j

b wneir arffrwst, anfynych y gwneirhwynt •

vn dda. Dyn a goder o'i wely ganol n

thán arswydus yn nen ei d, nia gall aros i

ymwisgo inewn trefn, fel a'r dro arall, ond

efe a red i lawr, yagatfydd, âg un hosan

wedi hanner ei gwiago, ar llall ar ol. Y

mae'r tmeiniaid hynv, yr wyf yn ofni, yn

myned mewn trwaiad cynddrwg i fyd arall,

eydd yn dechren eu darpariaeth ato pan

fyddo cydwybod, ar wely angen, yn galw

arnynt £ gwaedd o dau uffern yn eu myn-

•ui. Ond, och ! rhaid iddynt fyned, er

eu bod heb amaer i wiago euharfogaeth ;
ac

felly hwy a roddir i edifarhau yn araf yn

ufferu am eu gwaith yn rhith glytio edifeir-

wch ar ffwdan yma. Deuwn ar hyn at

gymmhwysîad y pwngc

PENNOD VII.

CYMMIIWYSIAD Y rWNGC

Defn. 1 . Yn gyntaf, Y mae yn argyhoeddi

y rhai sy mor bell oddi wrth ddarparu at y
dydd di wg, fel na oddefant i ddim meddyliau

am y dytld hwnw aros gyda hwynt. Y
maent mor anhydyn i'w tywya i ymddiddan

ar y testyn hwn, ag a fyddai plentyn i gael

ei ddwyn i le tywvll, a'i adael yno. Mar-

wolaeth yw iddynt liwy feddwl am farwol-

aeth, neu am yr hyn sy'n arwain iddi. Fel

y mae rhai à ffol dybiant y bydd raid

iddynt farw yn fuan àr ol iddynt wneud eu

Uythyr cymmyn ; felly y rhai hynadybient

eu bod yn pryauro y dydd athrist hwnw
wrt h fyfyrio arno. N id oes i'r myfyrdod am
dano ddim mwy croesaw gyda hwynt, nag

oedd i Mosesgyda Pharaoh; amhyny, hwy
a ddywedant wrtho, fel yntau wrth Moses,

"Dos oddi wrthyf: gwylia arnat rhag

gweled fy wyneb mwy ;" h'csod. x. 28. Y
maeei arswyd yn peri iddynt laddac ymlid

rmaitö vr lioH'feddyliau hynya gyfyd cyd-

wybod vn ei achos. Aco'rdiwedd, y maent

vn cael y fath feiatrolaeth areu cydwybodau,

nes ydynt yn cyrhaedd i fath o ddidduw-

iaetlì ; "fe'u ceir mor anfynych i feddwl neu

non am y cyfryw bethau,agy ceir gwybedyn
yii ehedeg" vn y gauaf. Nid oes croesaw

bellacli i ddim ond a fyddo yn llon a difyr.

Os daw y fath feddyliau ag a brophwydant

am ddigrifwch a bedd anianol, cymmerirj
rliai hyny, fel liil unol â'u calonau, i fynyi'r

eerbyd, i eistedd gyda hwrnt; ond gorch-

ymynir i'r rhai ereill oll fyned i'r tu oh

Och ! y trueiniaid gwael ! gellid dvwedyd

rhyw bcth drosoch pe na byddai i'r dydd

drwg hwn o angeu a bam ddim sail neu

sylwedd ond yr ìnn addyry ein* dychym-

mygionniiddynt Ymaefátìiflinderauyn

y byd, sydd "a'u drwg oll yn deilliaw o'n

meddyliau ni. Pan aflonyddir ni gan ddiya-

tyrwch agwaradwydd dynion, pe byddai i

ni fod heb feddwl am danynt, hwy fyddent

vn ddim. Ond dyalltudiad o'r meddyliau

am y dydd drwg hwn o'th feddwl, ni wna
ond esmwythâd gwael a byr. Nis gelli

attal ei ddyfodiad, na dwyn ymaith ei golyn

pan v del, trwy ei ddibrisio. Yr wyt fel

ymdeithydd mewn llong—yngnghwsgneu yn

effro, myned ym mlaen yr wyt ti. Nid wyt

vn gwneud ond fel yr aderyn ffol hwnw,
sydd yn dodi ei ben mewn cyrs, ac pa yn

tybied ei fod yn ddiogel rhag yr adarwr, am
nad vw efe yn ei ganfod. Yr wyt ti yn nôd

amlwg i ddialedd Duw
; y mae efe yn dy

weled, ac yn annelu atat, pan nad wyt ti yn

ei weled : ie, yr wyt yn rhoddi dy hun dan

angenrhaid aiiocheladwy o gyfrgolli byth,

trwy fod heb feddwl am y dydd hwn. Y
cam cyntaf at ein diogelwch yw ystyriaeth

o'n perygl.

Defn. 2. Y mae'n arg}'hoeddi y cyfryw,

pa rai, os meddyliant am y dydd drwg, eto y
mae mor bell oddi wrthynt, fel nad yw ond

i ddiben bychan. Hwy a fyddant sicr o'i

osod yn y fath bellder ag a ddwg ymaith

rym y myfyrdod, fel na bydd iddo eu taraw

i lawr yn y teimlad a'r arsw^'d dwys o hono
;

Y gù-n mawr, yr hwn, pe safasem wrth ei

ffroen, a fuasai yn dryllio aek»d oddi wrth

aelod, ni wna gymmaint a brawychu y rhai

a gaffo allan o'i gyrhaedd. Po bellaf y
rhoddom ni y dydd drwg, gwanaf yr argralf

a wna arnom. Gwir yw, medd pechadur-

iaid, nis gallwn wrtho, y mae arnom ddyled

i natur, y mae yn rhaid ei thalu : fe ddaw

clefyd, ac angeu ar ei ol, a barn a ganlyn y

ddau. Ond, och ! nid ydynt etto yn disgwyl

am yr ymwelwyr hyn : hwy a brophwydant

am y ])ethau hyn i ddyfod wedi hir amser,

ac a obcithiant y daw llawer diwrnod teg o

flaen hyn. Y mae dynion, fel yma, yn fwyn

wrthynt eu hunain. Yn gyntaf, hwy a ddy-

muneut feithder cyn y del hyn ;
ac yna, am

y dymunent hwy felly, hwy a ymhyfhânt 1

addaw iddynt eu hunain y bydd feìly. Ac
wedi iddynt unwaith wneud yr addewid lion,

yna nid íhyfedd os byddant byw yn ol eu

gwag obaith, gan oedi trefnu eu cyfrifon

hyd°brydnawn a gauaf henaint, pan nabydd

amynt y 'fath ddeniadau i drawswibio gan

bleserau y bywyd hwn. O ! hwy a wnánt y

pryd hyny bethau mawr i'w haddasu at y

dydd drwg. Ddyn hyf ! pwy a roddoddi

ti genad i dori y fath gareiau hirion o'r

amser hwnw nad yw yn eiddot ti, ond yn

eiddo Duw ? Pwy sydd yn gwneud y lease

—ai y deiliaid, ynte y meistr tir ì Neu a wyt

ti yn anghofio mai ardrethu dy fywyd a

wnaed, ac mai nid perchen ydwyt ? Dyfaia

Satan yw hon i beri i chwi oedi
;
pryd na ad-

awai y disgwyliad presennol am y dydd

dnvg i chwi eistedd yn ammharod. O! pa

ham y perwch i'ch eneidiaubeidio â'ugwaitb,
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y gwnewch iddynt segura a gorphwys oddi
wrtii eu beichiau, trwy ddywedyd wrtliynt
am hir oes, tra y mae angeu yn rhuthro
arnoch yn ddisymmwth ? ! i ba fath gywil-
ydd y rhoddir eich calonau puteinig—y rhai
a ddywedwch yn awr fod eich gwr ym
mhell oddi cartref, ac y gellwch ymlenwi o
garu—os efe a ddaw cyn i chwi ei ddisgwyl,
ac a ddaw o hyd i chwi yn y gwely gyda'ch
chwantau ? Gadewch i mi ddywedyd wrth-
ych, y bygythir dinystr buan, yn enwedigol
ar y cyfryw rai diofal. Darllenwch Mat.
xxiv. 48—51, lle y mae dadganiad yn erbyn
y fath bechaduriaid ag a ymfoddhânt yn
oediad eu Harglwydd am ei ddyfodiad :

"Arglwydd y gwas hwnw a ddaw yn y
dydd nid yw efe yn disgwyl, ac mewn awr
nis gyr efe." Yn wir, y mae'n rhaid i

Dduw fyned a]lan o'i ffordd gyffredin o ym-
drin â phechaduriaid, os diangc y cyfryw
rhag dinystr disymmwth. Y mae un yn
hyf i ofyn, a all neb ddangos un esampl o
fewn y Beibl am rywrai a hynodir am ddi-
ofalwch, heb fod rhyw farn hynod, ie,

ddisymmwth, yn eu dal. Sodom—morfuan
wedi boreu heulog y tywyllodd yr wybr, ac

y claddwyd hwynt yn eu lludw eu hunain
mewn ychydig oriau gan ystorm o dân !

Läis ddiofai a dorwyd ymaith cyn iddynt
ond prin feddwl am hyny. Agag, pan y
gweload gymmylau ei ofnau yn chwalu, a
thra yr oedd hin deg yn ei wynebpryd, y
niaent yn ebrwydd yn dychwelyd arno, ac
yn ei orchuddio â marwolaeth ; efe a ddarn-
iwydyn ddioed. Amalec—hwj a ddifethwyd
gan Dafydd cyn i orfoledd eu buddugoliaeth
ddiweddar oeri. Nebuchodonosor, tra yn
ymchwyddo yn ei balas, a'r ymffrost hwn
yn ei enau, "Onid hon yw Babilon fawr,
a adeiledais i ?" a chyn iddo allu cael y
geiriau o'i safn, dyna lef arall, yn disgyn o'r

nef, fel hyn, " Wrthyt ti, frenin, y dywedir,
Aeth y frenhiniaeth oddi wrthyt : a'r awr
hono y cyflawnwyd y gair ;" ac anfonwyd
ef i bori gyda'r anifeiliaid (Dan. iv. 31,
38). Y goludog—y mae^ yn bendithio ei

hun dros lawer blwyddyn ; ac o fewn ychyd-
ig oriau, dyna'r glustog oddi tan ei ben ; ac
ni chlywch mwy am dano hyd onid yw yn
ysgrechian o uffern (Luc xvi. 19—31.). ìë,
dacw fyd cyfan, hyd at ychydig bersonau, yn
caeleu boddi ; ac ni wybuanthydoniddaeth y
dylif, a'u hysgubo hwynt oll ymaith (Mat.

t
xxiv. 39). A phwy wyt ti, O ddyn ! sydd
yn addaw breiniad i ti dy hun, pan y mae
brenhinoedd, dinasoedd, a byd cyfan wedi
cael eu difetha yn y modd hwn.

Defn. 3. Y mae hyn yn gerydd i'r rhai
hyny sydd yn wir yn meddwl yn fynych am
y dydd drwg hwn yn erbyn eu hewyllys,
gan rym cydwybod ddeffröedig, sydd o hyd
yn eu gwasgu ac yn pregethu iddynt ar
destyn Paul ger bron Ffelics, nes yw'n peri
iddynt grynu, fel yntau : etto, y cyfryw yw

grym chwantau yn eu calonau, fel y mae yu
peri iddynt ysbarduno ym mlaen, er yr holl
geryddon a rydd eu cydwybod iddynt, a'r
meddyliau arswydlawn sydd ganddynt am y
dydd drwg. Er y cwbl, parhau y maent yn
eu hen grefft o bechu yn ysgeler ; a'r truein-
iaid hyn ydynt withddrychau ein tosturi
dwysaf. Y mae y pechadur difraw, a dorodd
o garchar ei gydwybod, yn debyg i feddwyn
pen-gryf ; efe a lwngc ei bechod, fel y liall ei

ddiod, gyda bodd, ac heb ddim 'terfysg.

Ond dyma ddyn â'i gylla yn aflach, fel y
gallaf ddywedyd, ei gydwybod yn fynych yn
chwydu ei lymeidiau melus, ac etto, efe a
becha, er mai gyda phoen a goíid. O ! ystyr-
iwch, y trueiniaid, pa beth yr ydych yn ei

wneuthur : yn lle ymarfogi erbyn y dydddrwg,
yr ydych chwi yn arfogi y dydd drwg i'ch

erbyn eich hunain
;

yr ydych yn planu
pinau a nodwyddau yn y gwely, ar ba un y
mae yn rhaid eich gosod cyn hir

;
yr ydych

yn bwrw ffagodau i'r ffwrn danllyd hono y
bwrir chwithau iddi o'r diwedd ; a hyn oll er

gwaethaf eich cydwybodau, y rhai y mae
Duw hyd yma yn eu gosod ar eich ffordd, fel

y byddo eu pigiadau megys cae drain, i'ch

cadw rhag dilyn eich chwantau! Gwybydd,
gan hyny, os ym mlaen yr äi, megys y mae
dÿ gydwybod heddyw yn lleihau pleserau dy
bechod, felly y chwanega hi at erchylldra
dy boen ar ol hyn.

Defn. 4. Y mae yn gerydd i'r rhai hynyr

er nad ydynt mor boeth ac erchyll mewn
pechod ag i beri drygsawr ar wyneb y tir yn
ffroenau ereill, etto, ydyntyngorphwysmewn
cyflwr anarfog—nid ydynt yn ffoi at Grist
am gysgod a lloches erbyn y dydd hwnw o
ystorm a th)Tmmestl ; a'r achos yw, y mae
ganddynt gelwydd yn eu deheulaw

;
ym-

borthi ar ludw y maent ; a chalon siomedig
a'u gyrdrodd hwynt rhag ymgais am Grist.

Fe wna i un grynu wrth weled mor hyderus
y mae llawer yn eu gobaith gau a'u hunan-
hyder, gan feiddio nesau, megys Corah gyda
ei thuser, mor hyf a Moses ei hun, i'e, hyd at

safn y bedd, hyd nes y caffont eu llyngcu i

fyny yn ddisymmwth gan ddistryw, a'u

hanfon i gael eu didwyllo yn uffern, y rhai
ni chymmerent eu curo yma allan o'u noddfa
celwydd. Pwy bynag wyt, O ddyn ! a pha
beth bynag sydd genyt i ymffrostio ynddo, pe
byddai yn ymddygiad tebycaf i sant a fu ym
muchedd neb erioed ar y ddaear, os hyn yw
dy achles erbyn y dydd drwg, colledig a.

fyddi ! Ni bydd ymwared pan ddel y dylif

hwnw ond Crist ; ier bod yng Hghrist yn
hongian o'r tu allan i'r arch trwy broffes

olygus ni wna dy achub. Mi debygwn fy

mod yn gweled fel yr oedd pobl yr hen fyd
yn rhedeg am eu bywyd, rhai i'r bryn hwn,
ac ereill i'r pren uchel acw, a'r modd yr oedd

y tònau yn eu dilyn, nes eu hysgubo o'r

diwedd i'r Uif difäol. Cyffelyb fydd eich

diwedd chwi sydd yn troi i ryw ffordd arall
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am yinwared, heblaw at Grist. Hyd yma y
mae yr arch yn eich aros, 'ie, yn dyfod at

eich porth i'ch derbyn i inewn. Ni estynodd

Noah ei law yn fwy ewyllysgar i dderbyn y
golomen i mewn, nag y gwna Crist i dderbyn

y rhai sydd yn ffoi ato am nodded. O !
na

wrthodwch eich trugaredd eich hun am
oferedd celwyddog

!

Defn. 5. Hhodded hyn di ar ymofyniad,

pwy bynag wyt, a ydwyt ti mewn agwedd

amddiffynol erbyn y dydd drwg hwn ? Gofyn

i'th enaid yn ddifrifddwys, A oes genyt ddar-

pariaeth erbyn y dydd hwn—y crydd drwg

hwn ? Pa fodd y gellit ymadael â'r hyn a

ddwg hwnw ymaith, a chroesawu yr hyn a

ddwg yn sicr i ti ? Y mae angeu yn dyfod,

â'i lestr ganddo, i gludo ymaith dy holl

fwyniaut anianol, ae i ddwyn i ti dy gyfrif

am danynt. O! a elli di gymmeryd dy

genad gyda'r naill, a darllen y llall, gyda

heddwch a hyder? Ai ni fydd yn fraw i

ti fod i'th iechyd a'th nerth gael eu troi yn

wendid a nychdod—dy nosweithiau tawel o

orphwysdra, i lygad effro, ac ymdroi heb

©rphwys na llonyddwch—dy lais, a fu mor
fynych yn cydseinio â thannau, i fod yn

awr yn anghydnabyddus â phob tant ond

ocheneidiau. a griddfanau? O! pa fodd y
gelli edrych ar dy berthynasau anwyl a hoff

gyda'r meddwl am eu gadael, iie, aç edrych

ar yr offeryn, megys, yn cael ei hogi, a rydd

y dyrnod marwol i wahanu enaid a chorph ?

Meddwl dy fod yn awr yn hanner marw yn

dy aelodau, sydd ynbellaf oddi wrth ffynnon

y bywyd, ac angeu heb ganddo ond taith

ychydig o funudau cyn cyrhaedd dy galon,

ac felly curo dy anadl olaf allan o'th gorph.

Y mae yn bosibl fod yr anghenrhaid anoch-

eladwy am y rhai hyn yn peri i ti ymgaledu

i'w herbyn: gallai hyn, yn ddiau, mewn
rhyw bagan sydd yn ansicr a oes byd arall,

ai nid oes, gynnorthwyo ychydig at bylu

awch y dychryn, yr hwn yn amgen adorai

yn ddyfnach i'w galon syn ef . Ond os wyt yn
credu fod byd arall, ac y bydd barn, sydd yn

sefyll wrth gefn angeu, yn barod i bennodi i

ti dy gyflwr digyfnewid, mewn gwynfyd neu

drueni
;
ynsicr, nis gelli esmwythau dy gyd-

wybod ddeffröed ig â'r fath ddiddanwch tlawd.

O ! ganhyny, meddwl pa atteb sy'n dy fwriad

ei roddi i'r Duw mawr, ardy ymddangosìad

o'i flaen, pan y gofyn efe i ti beth a elli di

ddywedyd, pa ham na byddai i'r ddedfryd o

gondemniad am byth gael yna ei dadgan

i'th erbyn! Yn wir, yr ydym yn ymddwyn
yn anffyddlawn i'n heneidiau ein hunain,

onid ydym yn dwyn eirí^meddyliau i'r prawf

hwn. Os gofynwch yn awr pa fodd y dylech

ddarparu erbyn y dydd drwg, fel y galloch

sefyll o flaen y frawdle arswydlawn hono, a

byw felly yn y cyfamser fel na byddoch dan

gaethiwed ac ofn gan ddisgwyliad brawychus

am dano ; cymmerwch hyny mewn ychydig

gyfarwyddiadau. i

1. Os mynit byth gael canlyniad dedwydd

i'r dydd diwg hwn, fel ag i sofyll mewn barn

o flaen y Duw mawr, na orphwys heb gael

perthynas gyfammodol â Christ. Cysur

byw Dafydd, wrth farw, a dynwyd oddi wrth

y cyfammod a wnaethai Duw âg ef—hyn
oedd ei holl ddymuniad a'i iachawdwriaeth

ef. Pa fodd y gelli di estyn dy ben i'r byd

arall heb fraw, onid oes genyt sail gref yr

addefa Crist di yn eiddo iddo ? Y mae gan y
nef ei hetifeddion priodol, ac felly gan uffern.

Etifeddion y nef yw y rhai sydd mewn cyf-

ammod â Duw. Gosodwyd ei sail hi mewn
cyfammod, ac y mae yr holl drigfanau yno

wedi eu parotoi i bobl mewn cyfammod âg

ef : " Cesglwch fy saint yng nghyd, y rhai a

wnaethant gyfammod â mi." Ond pa fodd y
mae i ti ddyfod i'r berthynas hon? Yn
gyntaf, tòr dy ammod â phechod. Yr wyt,

wrth natur, yn gwnend cyfammod i bechocl

a Satan. Fe allai nad wyt wedi setio y
cyfammod hwn mewn geiriau a ffurf ben-

nodol, fel y dewiniaid ; etto, mewn effaith,

ti a roddaist dy law wrth wneuthur gwaith

Satan, a bod wrth alwad dy chwantau, yn
derbyn gwobr anghyfiawnder, sef y mwyn-
iant a'r manteision anianol a dalasant i ti

am dy waith—yr wyt yn hyn wedi dangos

dy hun yn gyfryw. Yn awr, os myni byth

gael dyfod i gyfammod â Duw, tòr hwn. Ni
ddichon cyfammod âg uffern a'r nef gyd-

sefyll.

2. Dyweddier di i Grist. Y gynnysgaeth

yw y cyfammod gras, a sefydlodd Duw ar

ddyweddi Crist yn unig. Ni chafodd

Eebecca y tlysau a'r gwisgoedd drudfawr nes

yr oedd hi wedi ei haddaw i fod yn wraig i

Isaac : Oen. xxiv. 53. Yng Nghrist y mae
yr holl addewidion^yn 'ie, ac yn amen. Os
unwaith y derbyni Grist, yr wyt gydag ef

yn eu derbyn hwynt. Perchenog y pren

sydd ganddo hawl i'r holl ffrwyth sydd arno.

Yn awr, fel na byddo i ti ffwdanu prìodas

rhwng Crist â thi dy hun, fel ag i gael dy
wadu gan Grist, ac iddi fod yn ddim yn v

diwedd, fe weddai i ti edrych at hyn, sef,

am fod ynot yr hyn y mae Crist yn disgwyl

ei gael ym rnhob enaid a ddyweddia efe.

Yn gyntaf, gan hyny, ystyria, a elli di garu

person Crist o'th gaìon ? Edrych yn graff

arno drachefn a thrachcfn, fel y gosodir ef

allan yn ei holl ragoriaethau ysbrydol—

a

ydynt yn gyfryw ag *y dichon dy galon eu

hoífì ? A yw ei natur lân, a'r holl rasusau

nefol y mae efe wedi ei brydferthu â hwynt,

yn ei wneud ef yn ddymunol genyt ti ? Neu,

a foddiai efe di yn well pe ni byddai efe mor
fanwl a sanctaidd hollol ? Ië, a yw dy galon

yn ennynu felly o ddymuniad atto, fel y
gelli ei garu ef â chariad priodasol? Dichon

merch garu un fel cyfaill, yr hwn nis gall ei

garu fel ag i'w wneud yn wr iddi. Gall

,
cariad cyfeillaidd gydsefy 11 â chariad cydradd,

j
ie, cryfach, at un arall; eithr y mae c&riad
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priodasol yn gyfryw ag na oddefa un o'r rliai

hyn. A elli di gael yn dy galon ymadael â
phawb arall, a glynu wrth Grist ? A ydy

w

dy galon yn gwirio dy barodrwydd, ac yn dy
gyflwyno yn ewyllysgar, i fyned gyda dy
anwyl lesu, er iddo dy ddwyn odcìi wrth
dad, a th dy dad ? A yw dy hyder yn gyf-

ryw am ei allu i'th noddi rhag dy holl

elynion, pechod, digofaint, ac uffern, fel y
gelli yn ymroddgar osod bywyd dy enaid yn
ei law ef, i'w achub trw rinwedd ei waed ef,

yn unig, â'i fraich hollalluog ? ac am ei ofaí

i ddarparu i ti am y bywyd hwn/a'r byd a
ddaw, fel y gelli ymlonyddu yn yr hyn y mae
yn addaw ei wneyd drosot ? Mewn gair,

os cei di Grist, y mae i ti nid yn unig ei garu
ef, ond er ei fwyn ef, bawb oll o'th garenydd
newydd, y rhai, trwy dy briodas âg ef, y
byddi yn perthyn iddynt. Pa fodd y gelli

di gyttuno i alw y saint yn. frodyr i ti ? A
elli di eu caru hwTynt o galon, ac anghoíìo yr
holl hen gwerylon a fu genyt i'w herbyn ?

Ti a gei rai o honynt yn dlodion, a than
erledigaeth ; etto, nid yw yn gywi]ydd gan
Grist eu galw yn frodyr—ac ni ddylai fod
genyttithau. Os wyt yn awr yn cael dy galon
yn y cyfryw duedd ag sydd yn addas i'r gof-

yniadau hyn, ni feiddiaf nacau j gostegion,

îe, nis gallaf íai na dadgan Crist a thithau yn
wr a gwraig. Dos, enaid tlawd—os gallaf

alwpriodasferchjmor ogonawl yndlawd—dos
ac ymgysura mewn disgwyliad am i'th briod
ddyfod i'th gyrchu: a phan nesao y dydd
drwg, ac y byddo angeu ei hun ger llaw, nac
edrych arno gyda dychryn, ond yn hytrach
bywioga, gyda'r hen Iacob, wrth weled y
cerbyda'th drosglwydda di i fynwesdy briod;

yr hwn y clywi ei fod mewn cymmaint bri a
mawrhydi yn y nef, nes bod i ti sicrhâd y
gall efe dy groesawu pan ddelych yno. Ym
mysg y pob peth sydd yn eiddom ni, drwy
fod yn eiddo Crist, nid ydyw yr apostol yn
anghofìo enwi hwn yn un—angeu yn eiddom
ni: 1 Cor. iii. 21, 22. A da y gwnaeth; pe
amgen, ni buasem byth yn edrych arno fel

rhodd
;
ond yn hytrach fel barn. Yn awr,

eriaid, yr wyt allan o berygl am niwed a
ddichon y dydd drwg wneud i ti. Etto, y
mae rhywbeth yn ol i ti i'w wneuthur, fel y
gallech rodio mewn disgwyliad cysurus am y
dydd drwg. Yr ydym yn gweled y gaìl

pobl rasol o ddiffyg gofal sanctaidd
syrthio i'r fath afiechyd ag a fydd yn golyn
i'w meddyliau am y dydd drwg. Dafydd,
yr hwn, ar un pryd, nid ofnai rodio yng
ngln cysgod angeu, y mae mor lawn o ar-

swyd dro arall, wrth gael ei dywys tuag
ato, nes yw yn llefain, " Paid â rni, fel y
cryfhawyf cyn fy myned ;" Sahn xxxix. 1 3.

Gall y plentyn, er ei fod yn caru ei dad,
wneud yr hyn a bair iddo ofni myned adref

.

Yn awr, Gristion, os n^ni fyw mewn dis-

gwyliad cysurus am y dydd drwg :—
laf. Ymgais am farw i'r bywyd hwn a'i

fwyniant fwyfwy o ddydd i ddydd. Md
yw angeu mor gryf i'r hwn y treul-
iwyd ei rym naturiol gan hir glefÿd nychlyd,
ag ydyw i'r un nad ydyw wedi gorwedd ond
am ychydig ddyddiau, ac yn meddu nerth
natur i ddal yn gryf i'w erbyn. Yn ddiau,
fel hyn y mae yma

; y Cristion hwnw y mae
ei gariad at y bywyd hwn a'i fwyniant wedi
bod am lawer blwyddyn dan nychdod a
marwhâd, efe a ymedy â hwynt yn rhwydd-
ach na'r dyn y mae ei gariad yn gryfach tuag
atynt. Nid yw pawb oll o bobl Dduw wedi
eu marwhaù i'r un radd i'r byd. Paul a
ddywed i ni ei fod beunydd yn marw : yr
oedd o hyd fwyfwy yn anfon ei galon allan
o'r byd, nes oedd ei serchiadau oll, erbyn yr
amser y daeth i farw, wedi eu rhwymo i

fyny a chychwyn
;
yr hyn a'i gwnaeth yntau

yn fwy parod i ganlyn :
" Myfi yr awr hon

a abertliir" (2 Tim. iv. 6) ; neu, yr wyf yn
barod i'm hoffrymu. Pe byddai ond dant i'w
dynu allan, po tynaf y byddo, mwyaf fydd y
boen o'i dynu. O rhyddhäergwraidd dy serch-

iadau o'r byd, ac fe syrth y pren yn haws.
2il. Bydd ofalus i'th brofì dy hun mewn

diwydrwydd a ffyddlondeb tuag at Dduw,
yn dy le a'th alwad. Po rhyddaf y sefì yn
dy feddyliau dy hun, o ran uniondeb dy
galon ar hyd dy yrfa Gristionogol, mwyaffydd
dy dawelwehpany delydydd drwg. '

'Attolwg,
Arglwydd," medd Hezec'iah dduwiol,panym
min marw, yn ol ei feddwl, " Cofia yr
awr hon i mi rodio ger dy fron di niewn
gwirionedd, ac â chalon berffaith, a gwneuth-
ur o honof yr hyn oedd dda yn dy olwg

;"

Esa. xxxviii. 3. Nid yw hyn i fod yn hyder
genym : etto, bydd yn well cydymaith na
chydwybod yn edliw. Os bydd y gwaed yn
ddrwg, bydd llygriad ar yr ysbrydoedd
hefyd. Po mwyaf fydd llygredd ein bywyd
gan ragrith ac anffyddlondeb, gwanaf fydd
ein ffydd erbyn awr angeu. Y mae gwa-
haniaeth mawr rhwng dau blentyn a ddaw
adref yn yr hwyr ; un o'r maes, lle y bu yn
ddiwyd a ffyddlawn ar orchwyl ei dad ; a'r

llall, ar ol segur chwareu am ran fawr o'r

diwrnod : daw y cyntaf yn hyderus i sefyll

ger bron ei dad ; a'r llall a ä dan lechian i'w

wely, a than ofni i'w dad ei weled, neu ofyn
iddo pa le y bu. O, syrs ! edrychwch at eich

rhodiad. Bu yr amserau hyn mor nodedig
am brawf ag un amser fu ar Loegr : gofynid
am fwy o ofal a gwroldeb i gadw Iffyddlon-

deb na chynt. A hyny yw yr achos pa ham
y mae mor anhawdd cael Cristionogion, yn
enwedig y rhai y bu^eu lle a'u galwad yng
ngwynt profedigaeth', yn gadael y byd yn
angeu â grym mawr o heddwch tumewnol
yn eu mynwesau.

3ydd. Cynnefina dy enaid â'r meddyliau
am y dydd drwg. Ymafael yn fynych yn y
sarph hon ; rhodia beunydd mewn myfyr-
dodau difrifol am an-geu : na red oddi wrth-
ynt am eu bod yn anfoddhaol i gnawd:
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dyna y ffordd i chwanegu y dychryn.

Gwnewch â'ch eneidiau, pan fyddontyncilio

ac yn dychrynu rhag y raeddyliau am gys-

tudd neu angeu, fel yr arferwch wneud
â'ch anifail a fyddo yn rhuthro ac yn tasgu

wrth i chwi ei farchogaeth. Pan fyddo yn

taflu yn ol, neu yn osgoi wrth rywbeth, nid

ydych yn rlioddi y goreu i'w ddychryn, ac

yn troi yn ol
;
gwnai hyny ef yn waeth dro

arall ; ond chwi a'i gyrwch ef yn agos at y
peth y mae yn ei ofni, ac a'i torwch raewn

amser o'r ystrangc hwnw. Nid yw y dydd

drwgyn bèth morarswydusiti,sydd ynGrist-

ion, ag y byddai raid i ti neidio rhagddo.

Cyramhell dy galon i agosrwydd ato ; dang-

os i'th enaid'yr hyn a wnaetìi Crist i dynu
ymaith ei goìyn, a pha addewidion melus

sy wedi ei rhoddi i'r gwir ddiben o orchfygu

ei arswyd ; hefyd, pa obaith sydd genyt am
elw oddi wrtho. Y pethau hyn a lonyddant

ac a dawelant dy ysbryd ; tra na wna gochel

y meddyliau am dano ond mwyhau dy ofn,

a'th ddwyn yn fwy caeth iddo.

PENNOD VIII.

Yr ail ddadl at gymmhett yr annogaeth, yr hon a

dynir oddi icrth y fuddugoìiaeth sicr a gorona

inndrech yr enaid, os bydd yn yr arfogaeth

, hon : lle y trinir yn fyr amryw byngciau cyn-

nuysedig yn y ddadl.

Deüwn bellach at yr ail ddadl a ddefn-

yddia yr apostol i wasgu yr annogaeth ym
mhellach : a hon a gymmerir oddi wrth y
fuddugoliaeth ogoneddus sydd yn ehedfan

uwchbenau y credinwyrtrayn yrymladdfa, ac

a'u corona hwynt yn sicr yn y diwedd. Hyn

a

ddelir allan yn y geiriau* " Ac wedi gorphen

pob peth, sefyll." Y raae yr ymadrodd yn

tjtj etto yn llawn.

DOSB. I.

1. Ni ennillir y nef â geiriau da a phroffes

deg :
" Wedi gorphen pob peth." Y Cristion

gweithgar yw y dyn a saif, pan y bydd i'r

gwag fostiwr o'i tfydd syrthio. Siaradwyr

inawramgrefydd ydynt yn fynych yngwneu-
thur leiaf. Oferyw crefydd hwnw, nad yw ei

brofí'es yn dwyn llythyr tystiolaeth o fywyd
eanctaidd. Aberth heb ufudd-dod sydd gys-

segr ladrad. Y mae y cyfryw yn ysbeilioDuw
o'r hyn sy'n hotì'af ganddo. Cadben mawr
unwaith a darawodd un o'i filwyr am ddi-

fr'io ei elyn ef, gan ddywedyd, nad i'w ddifrio

yr oedd efe wedi ei alw, ond i ymladd i'w

erbyn a'i ladd. Nid llefain tì'ei rhag y
diafol, ac areithio yn erbyn pechod, mewn
gweddi, neu ymddiddan, ond ymladd âg ef,

a'i farwhau, yw yr hyn yr edrych Duw yn

benaf arno. *Heb hyn, nid yw y dyii ond

megys yn curo yr awyr ; nid oes mo'r ar-

wyddion i'wgweled ar ei gnawd a'i chwant-

au anfarweiddiol ddarfod iddo ymladd.

r oedd Paul o ddifrif
;
gadawodd arwydd

ar ei gorph a wnaed megys yn ddu a glas

gan ddyrnodiau marwhâd. Nid rhyw wag
fostio yng ngolwg y Philistiaid a ennillodd

ei wraig i Dafydd, ond tywallt ei waed.

Ac a ydyw yn beth mor fach bod yn fab i

Frenin y nef, fel y meddyli di ei gyrhaedd,

heb roi prawf cywir o dy zel dros Dduw,
a'th gasineb i bechod? " Nid gwrandawr
angliofus, ond gwneuthurwr y weithred,

a fydd dedwydd yn ei weithred ;" Iago

i. 25. Craffwch, nid trwy ei weithred,

ond yn ei weithred : efe a gyferfydd â ded-

wyddwch yn y ffordd o ufudd-dod y mae yn

rhodio ynddi. Y mae'r proffeswr gwag yn

somi ereill
; y rhai, wrth weled ei ddail, sydd

yn disgwyl ff'rwyth, ond heb gael dim ;
ond

o'r diwedd, y mae'n somi ei hun
; y mae yn

meddwl cyrhaedd y nef, ond fe'i cyll hi. Y
raae Tertullian yn son am rai, a dybiant fod

Duw yn cael digon, os golygir ef yn y medd-

wl, heb ddangos cymmaint yn y fucliedd.

Ac am hyn, gallant bechu a chredu yn Nuw,
heb ei ofni yn llai o'r achos. Dyma chwareu

y butain, medd efe, a bod yn ddiwair er

hyny ; dyn yn parotoi gwenwyn i'w dad, ac

er hyn yn fab ufudd ! Ond, medd efe hefyd,

gwybydded y cyfryw, os gallant hwy bechu,

a chredu, y bydd gwrthddywediad hefyd yn

y maddeuant a gílnt. Gyda'r arbediad a

rydd Duw, efe a'u try i uffern. Fel y
dymunech sefyll yn y diwedd, edrychwch

am eich cael yn gwneuthur y gwaith, a ad-

av,-odd eich Arglwydd i chwi "i'w orphen';"

ac " Nac ymddiriedwch mewn geiriau cel-

wyddog," fel y dywed y prophwyd: ler. vii.4.

DOSB. II.

Athr. 2. Yn ail, Sylwch, fod trugaredd

Duw yng Nghrist yn gyfryw i'w blant, a'i

fod ef yn derbyn eu hymgais gwan hwynt,

ynghycí â ffyddìondeb a pharhâd yn ei was-

anaeth ef, t'el pe byddent yn ufudd-dod

llawn ; ac am hyny y dywedir yma am dan-

ynt, " wedi gorphen pob peth." O! pwy ni

wasanaethai y fath Arglwydd ? Yr ydych

weithiau yn clywed gweision yn cwyno fod

eu meistriaid mor fanylaidd a llyin, fel nas

gallant un amser eu boddio ; ie, nas gallant;

er gwneud eu goreu ; eithr hyn nis gellir ei

ddywedyd am Dduw. Bydd di ond moi

ffyddlawn a gwneud dy oreu : ac y mac

Duw mor raslawn ag i faddeu dy waethaf.

Gwyddai Dafydd am y cyd-ddygiad hwn, yx

ol yr efengyl/pan y dyv,-edodd, " Yna ni'n

gwaradwyddid pan edrychwn ar dy hol.

orchymynion ;" tíalm cxix. C: neu, panfyddc

fy llygad ar dy holl orchymynion. Y raae'j

teithiwr yn dal ei olwg yra ndaen tuag at J

lle y mae yn myned iddo, er ei fod eto liel

ei gyrhaedd : yno y dymunai' efe fod ;
ac 3

mae ar yinegniad am fod yno. Felly y ina<

agwedd calon y sant at holl orchymynioi

Duw : y mae yn gwasgu ym mlaen i ddyfoc

yn nes i lawn ufudd-dod ; byth ni warad

wyddir y c^ryw enaid. Ond gwae i'r rha
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a orchuddiant eu difrawder â'r enw o wen-
did ; îe, a dreuliant eu gwres a'u grym yn
dilyn y byd, neu eu chwantau, ac yna a
feddyliant wneud y cwbl i fyny pan gy-
huddir hwynt, am mai eu gwendid yw, ac

nas gallant hwy wasanaethu Duw yn well.

Y rhai hyn a ymddygant tuag at Dduw, fel

y rhai hyny tuag at eu tywysog (Francis i. o

Ffrainc), y rhai a dorasant ymaith law dde-
heu eu gilydd, ac yna a wuaethant esgus eu
bod yn efryddion ; ac felly, yn analluog i

wasanaethu yn ei rwyflongau : am hyn hwy
a anfonwyd i'r crogbren. Fel hyn y ceir

llawer yn y diwedd wedi analluogi eu hun-
ain drwy wrthod y cynnorthwy a gynnyg-
iodd .yr Ysbryd iddynt ; ie, difrodi yr hyn a
roddwyd iddynt : ac feíly, hwy a gânt wobr
rhagri'thwyr, gan mai y cyfryw ýdynt.
Fe yr Duw pa fodd i wahaniaethu rhwng
symledd Cristion, yiig nghanol ei wendidau,
ag esgusodion calon ffals. Ond ni a adawn
y rhai hyn i draethu yn fyr ar bedwar
ipwngc sydd yn amlwg yn y geiriau.

1. Y mae yma yr angenrheidrwydd o bar-
bâd: " Wedi gorphen pob peth."

2. Yr eisieu o arfogaeth ddwyfol i bar-
bau nes "gorphen pob peth." I ba beth arall

y pair efe iddynt gymmeryd yr arfogaeth
ition, i'r diben hwn, os gallent wneud hon
íliebddi ?

|

3. Ni a gawn yma y sicrwydd o barhau
i gorchfygu yn y diwedd, os wedi ein
jwisgo â'r arfogaeth hon. Pe amgen, calon-
did gwael fyddai erchi iddynt gymmeryd
l^rfogaeth na wnai mo'u hamddiffyn hwynt
yn sicr.

4. Cawn yma y canlyniad dedwydd o
ìbarhâd y saint yn ddarluniedig, fel peth a
iwobrwya yn helaeth eu holl boen a'u ham-
ynedd hwynt yn y rhyfel :

" Wedi gorphen
Ipob peth, sefyll," Oddi wrth y rhai hyn, y
tnae pedwar pwngc gwahanol yn canlyn :

—

! 3Laf. Yr hwn a fyno fod yn filwr i Grist,
ifb.id iddo barhau.
' 2il. Ni ddichon fod parhâd heb wir ras
yn y galon.

3ydd. Lle y mae gwir ras, yr enaid hwnw
a barhâ.

4ydd. Sefyll, yn niwedd y rhyfel hwn, a
wobrwya yn llawn yr holl beryglon a'r

caledi a ddioddefasom yn y rhyfel.

DOSB. III.

Athr. 1. Y neb a fyno fod yn filwr i

Grist, y niae yn rhaid iddo barhau hyd
ddiwedd ei fywyd yn y rhyfel hon yn er-
byn Satan. Y mae hyn—"wedi gorphen
rpob peth," yn dyfod i ben ar ol ein hym-
drech âg angeu. " Fel y galloch wrthsefyll
ynydydddrwg:" arol hynycanlyn, "acwedi
gorphen pob peth." Nid ydym wedi gor-
Iphen "pob peth," nes darfod ymladd y
frwydr osodedig hono :

" Y gelyn diweddaf
a ddinystrir yw yr ahgeu." Mae y gair
Groeg \katergazestai) yn arwyddo_ cymmaint

a diweddu gorchwyl, a dwyn mater i ddi-
beniad. Felly, yn Phil. ii. 12, lle y mae ein
cyfieithiad yn dda, " Gweithiwch allan eich
iachawdwriaeth ;" hyny yw, perffeithiweh
hi : na fyddwch yn Gristionogion hannerog,
ond ewch a hi drwodd. Y Cristion trwy-
adl yw y gwir Gristion. Nid yr hwn a el

i'r maes, ond yr hwn a geidw y maes ; nid
yr hwn sydd yn cychwyn allan, ond yr hwn
sydd yn dal allarí yn y rhyfel sanetaidd hwn,
sydd yn háeddu yr enw o sant. Nid oes y
fath beth, yn yr ystyr yma, ag enciliad an-
rhydeddus yn perthyn i Gristionogaeth.
Nid oes y fath air, yn y cyfan o ddisgybl-
aetMfilwraidd Crist, a " Ciliwch yn ol, a
rhoddweh arfau i lawr:" na, dal ym
rnlaen sydd i ch wi, a sefyll at eich arfau, nes
eich galw ymaith gan angeu.

laf. Yr ydym dan gyfammod a 11w i

wneud hyn. Yr oedd miíwyr gynt yn arfer
â chymmeryd llw na chilient oddi wrth eu
banerau, ond y glynent yn ffyddlawn wrth
eu blaenoriaid. Hyn a alwent " sacramen-
tum militare"—llw milwraidd. Y mae pob
Cristion megys dan y fath lw. Y mae hyn
mor hanfodol i sant, fel y daiiunir hwynt
wrth hyn :

" Cesglwch fy saint ynghyd, y
rhai a wnaethant gyfammod â mi ;" Salm 1.

5. Nid ydym yn Gristionogion nes y
rhoddom ein llaw wrth y cyfammod hwn, a
hyny heb ddamgeîiad. Pan gymmerom ar-

nom broffesu enw Crist, yr ydym yn rhoddi
ein henwau yn rhifres ei filwyr ef ; ac felly,

yn addaw y gwnawn fyw a marw gydag ef,

dan wrthsefyll ei holl elynion ef :
" Yr holí

bobloedd a rodiant bob un yn enw ei Dduw
ei hun ; a ninnau a rodiwn yn enw yr Ar-
glwydd ein Duw." A pha beth ywrhodio
yn enw ein Duw, ond ymladd dan faner yr
efengyl, yn yr hon yr amlygir ei enw ef yn
cyhoeddi rhyfel bythol yn erbyn pechod a
Satan ? Pe na byddai gan gadben y fath
rwymiad ar ei filwyr, efe a allaifodhebddynt
pan ddeuai dydd brwydr. Am hyny, fe

ddywed Crist i ni ar ba ammodau y gwna
efe restru ein henwau ym mysg ei ddisgybl-
ion :

" Os myn neb fod yn ddi ágybl i mi,
ymwaded âg ef ei hun, a chyfoded ei groes,

a dilyned fi." Ni chroesawa efe ni hyd oni
ymroddom y llwyr i'w drefniad ef; fel na.

byddo lle i ddadleu wedi hyny yn erbyn ei

orchymynion, ond myned a dyfod wrth ei

air, fel un dan ei awdurdod ef.

2il. Y mae parhâd yn angenrheidiol, am
fod ein gelyn yn parhau i'n gwrthwynebu ni.

Nid oes heddwch am fynyd yng nghalon y
diafol, na rhoddi arfau o law yng ngwersyíl
ein gelyn. Os parha gelyn i ymosod ar
ddinas, a'r rhai oddi mewn yn peidio gwrth-
sefyll, y mae yn hawdd dyw^edyd pa beth a
ganlyn. Y prophwyd a anfonwyd i Bethel,
fe wnaeth ei neges yn dda

;
gwrthsafodd

demtasiwn Ieroboam : etto, ar ei ffordd adref,

fe'i tynwyd ar yr gan yr hen brophwyd,
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ac fe'i Uaddwyd gan lew. Fel hyn y mae
llawer yn diangc rhag un demtasiwn, ond o

ddiffyg parhau, yn cael eu trechu gan un
arall

; y rhai a fu yn ddiangol rhag ei gleddyf

ar un tro, yn cael eu lladd ganddo dro arall.

Yr oedd Ioas yn obeithiol yr olwg arno pan
yn ieuangc ; ond ni pharhaodd hyny yn hir.

Ië, y mae aml was gwerthfawr i Dduw, trwy
fod heb wrthsefyll y drwg mor ryinus yn eu

dyddiau olaf a'r rhai cyntaf, wedi syrthio yn
dost; fel y gwelwn yn Solomon, Asa, ac

ereill. Yn wir, pau dynir llinyn i hyd
mawr, y ruàe yn anhawdd ei gadw mor dn
fel na byddo yn llacau ; a dal peth yn hir yn
ein llaw, heb i'n bysedd farweiddio, fel ag i

wanhau ein gafael. Am hyn y gelwir arnom
mor fynych i ddal gafael tn ym nihroffes

ein ffydd. Ond pan welom elyn yn safn-

rythu am danom, os syrthiwn, mi dybygwn
y dylai hyn ein bywiogi yn fwy i ddal ein

gafael.

3ýdd. Am fod yr addewid o fywyd a go-

goniant wedi ei sefydlu ar yr enaid a barhao.

Y mae y goron wrth y cyrchnod ; a'r

hwn a gyrhaedd ben yr yrfa sydd yn ei chael

hi. " I'r hwn sydd yn gorchfygu y rhoddaf ;"

ac nid mewn rhyw ysgarmes, ond yn yr holl

ryfel. "Rhaid i chwi wrth amynedd, fel,

wedi i chwi wneuthur ewyllys Duw, y
derbynioch yr addewdd ;" Heb. x. 36. Y mae
pwys nodedig ar jr "o hyn allan" yng
ngeiriau yr apostol (2 Tim. iv. 7, 8): " Mi a

ymdrechais ymdrech deg ; o hyn allan,

rhoddwyd coron cyfiawnder i'w chadw i

mi." Pa ham, ai nid oedd hi wedi ei rhoddi

i'w chadw cyn hyny ? Oedd ; ond wedi iddo

barhau a dyfod yn agos i'r nod, y mae yn
awr, yng ngolwg ei gartref

,
yn barod i farw,

ac yn cymmeryd gafaeí sicrach yn yr
addewid. Yn wir, yn yr ystyr hwn y inae,

fod enaid grasol yn nes i'w iachawdwriaeth,
ar ol pob buddugoliasth nag yr oedd o'r

blaen (Rhuf xiii. 11), am ei fod yu dyfod yn
nes i ben ei yrfa, y pryd addawedig i dderbyn
yr iachawdwriaeth. Y pryd hyny, ac nid

hyd y pryd hyny, y disgyn y goronbleth
ar ei ben.

Defn. Gallwn yma gyfodi galarnad drom,
wrth edrych ar y niferi o brofFeswyr gwrth-
giliedig yn ein hoes. Ni bu yr haint ysbryol

hwn erioed yn fwy cyffredin. O, mor aml
yw y rhai sydd yn y clefyd yn bresennol ; ac

nid ychydig aydd wedi huno ynddo ! Ni
wnaeth yr amserau hyn o ryfel a therfysg

gymmaint o farsiandwyr candryll ag o

broffeswyr candryll. Pa le y mae y gyn-
nulleidfa nas gall ddangos rhai wedi byw yn
hwy na'u proffes. Nid yn annhebyg i bryf

y sidan, yr hwn, meddant, ar ol ei holl

nyddu, sydd yn gweithio ei hun allan o'i

belen ; ac o'r diwedd, yn myned yn chwilen
gyffredin. Ai nid oes llawer, awyddfryd y
rhai mewn crefydd y buom yn syllu arno
gyda syndod, fel y disgyblion ar y deuil, yn

barod i ddywedyd wrth ein gilydd, fel y\

rhai hyny wrth Grist, "Edrych pa rywfeinil
sydd yma !" Pa ddoniau llithrig, a grasusau
disglaer sydd yma ; ac yn awr, heb gareg
wedi ei gadael ar gareg ! O, a feddyliasoch
chwi erioed y byddai i'r rhai hyn (oedd yn
gyd-deithwyr â chwi tua'r nef, niewn agwedd
mor drwsiadus) droi yn ol wedi y cwbl

—

rhedeg i wersyll y diafol, a myned yn gabl-

wyr, yn fydolion, ac yn atheistiaid, fel yr
aeth rhai? O, y fath gyfnewidiad athrist

sydd yma. " Gwell fuasai iddynt fod heb
adnabod ffordd cyffawnder, nag, wedi ei

hadnabod, troi oddi wrth y gorchymyn
sanctaidd a draddodwyd iddynt;" 2 Pedr. ii.

2 1 . Gwell fuasai bod heb gerdded cain erioed

tua'r nef, na dwyn y fath ddirmyg a gwar-
adwydd ar ffyrdd Duw. "Y mae y fath yn
ymddangos fel un wedi gwybod am y ddau,ac
yn dadgan ei farn mai hwnw yw y goreu, o'r

hwn y niae efe drachefn yn gwneud dewis-

ìad." [Tertullian ar Edif.\ Wedi i'r cyfryw
un, yn y fath fodd, ddadgan gwasanaeth y
diafol yn well na'r eiddo Duw, pa fodd y
mae yn bossibl i ddyn bechu gydag euog-

rwydd trymach, a myned i uffern dan faich

mwy o ddigofaint ? Y rhai hyn yw y bobl

y mae Duw yn eu fneiddio. Y mae efe, sydd
yn casau bwrw ymaith, yn llawer mwy atgaa

ganddo gael ei hun ei fwrw ymaith fel hyn.
" Os tyn neb yn oJ, nid yw fy enaid yn yni-

foddloni ynddo ;" Heb. x. 31. Dywedir fod

y gwrthgiliwr yn "mathru Mab Duw" (Heb.

x. 29), fel pe na byddai yn ddim gwell na'i

dom dan ei draed. Wele, efe a gaiff fathn
am fathru—Duw ei hun a esyd ei droeC

arno :
" Sethraist y rhai oll a gyfeiliornanl

oddi wrth dy ddeddfau ;" Salm cxix. 118. A
phwy dybygech chwi a flina yn gyntaf ì Y
mae yr liwn sydd dan draed yn goddef pwy{
yr holl ddyn arno. Bod dan droed Duwyw
bod dan holl bwys digder Duw. O, tostur

iwch a gwedd'iwch dros y cyfryw eneidiai

truain—y maent yn wrthddrychau i dosturi

ac yn destynau gweddi. Er eu bod wed
syrthio yn isel, nid ydynt yn uffern. Ni i

welwn ambell waith ryw Eutychus yn cae

ei gyfodi, ar ol syi'thio o'r fath uchder. I
chwithau sydd yn sefyll, edrychwch ru

syrthioch

!

DOSB IV.

Athr. 2. Yn ail, Ni ddichon enaid hel

arfogaeth ddwyfol barhau. Miaddangosai
beth yw yr arfogaeth hon ; ac y mae y
apostol yn ei darlunio yma yn ei hamryv
ddarnau. Grasusau sancteiddiol Ysbiy(

Duw yw yrarfogaeth hon. Una fyddo hej

y rhai hyn wedi eu gweithio ynddo, nis gal

byth fyned trwy holl raddau yr yrfa Grist

ionogol hon, i ymladd yr holl frwydrau syd«|

i'w hymladd cyn cael buddugoliaeth. Arj

roddion cyffredin yr Ysbryd, megys goleuao

argyhoeddiad, gloesìon disymmwth, agwre
cryf yn y serch, hwy allant ddal y dyn yi
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nlaen arn dro mewn dullwedd olygus o sel

Iros Dduw, a chyflymdra mewn proffes; ond
u grym a ddyry y rhai hyn a dreulir yn fuan.

brwrandawyr Ioan (a grybwyllir yn loan v.

B5), hwy a gawsant ryw oleuni a gwres trwy
bistedd dan ei weinidogaeth danllyd ef : ond
pa hyd y parhaodd ? " Chwithau oeddych
|;wyllysgar i orfoleddu dros amser." Yr
>edd lliwiau prydferth wedi eu tynu arnynt,

>nd heb eu gosod mewn olew ; ac am hyny,
ìwy a olchwyd }

7maith yn fuan. Gwnaeth
r morwynion ffol cyn gryfed fflam yn eu
ampau, a hwy a ddisgwyliasant cystal dydd
ir ddyfodiad Crist a'r morwynion call.

3nd, och ! yr oedd eu lampau yn diffoddi

yn iddo ef ymddangos ; a chystal a fuasai

jod heb rith, a bod heb y gwir. Yr oedd y
ir creiglyd yn fwy blaenllaw na'r tir goreu:

líethyr had i fyny yn ebrwydd, fel pe buasai
nwd i'w fedi yn fuan ; ond dacw ychydig o

ew llym yn troi ei iiw, a dydd y cynauaf
ti troi yn ddydd o dristwch diobaith. Y
aae yr esamplau hyn oll, a llawer chwaneg
n y Beibl, yn dangos nad oes dim yn fyr o

vir ras ac egwyddor o fywyd duwiol yn yr
inaid a barhâ. Er mor hyfaidd y mae
furfiolwyraphroffeswyrysgafn i ymfoddloni
r obaith o gyrhaedd y nef, hwy a'i cânt yn
am rhy faith i'w heneidiau byrion eu han-
|dl. Y rhesymau ydynt:

—

laf. Y mae y cyfryw yn fyr o egwyddor
yw a duwiol i dynu nerth oddi wrth Grist
t eu dal ym mlaen yn eu gyrfa. Yr hyn
ydd yn peri parhâd i'r enaid grasol ei hun
w y cymhorth parhaol y mae yn ei gael oddi
Trth Grist, fel y cedwir y fraich a'r troed
n fyw yn y corph trwy yr ysbrydoedd
ywydol a dderbyniant hwy o'r galon.

Byw ydwyf (medd Paul), etto, nid myfi,
nd Crist ynof fi ;" Oal. ii. 20. Hyny yw,
r wyf yn byw—ond ar draul Crist : efe sydd
n dal fy enaid—ac felly fy ngras hefyd

—

lewn bywyd. Yn awr, y dyn anianol, sydd
n fyr o'r undeb hwn, y mae yn rhwym i

reulio a darfod mewn amser—ni fedd efe
7reiddyn i sefyll arno. Nid yw celain, ar
1 unwaith-ddechreu pydru, byth yn gwellhau,
nd yn gwaethygu beunydd, nes y braeno
n gwbl : nid oes eli na phlaster a wna les

Ido. Ond lle y ,mae egwyddor o fywyd,
no, pan archolliraèlod, y mae natur ynanfon
ymhorth o ysbrydoedd, ac yn gweithio
yda'r eli, at iachâd. Y mae yr un gwahan-
ìeth rhwng dyn grasol ac anrasol. Gwel-
|

ch eu cyferbynu yn y golygiad hwn :

—

Seithwaith y syrth y -cyfiawn, ac efe a
,yfyd drachefn : ond yr annuwiolion a syrth-
mt i ddrygioni ;" Diar. xxiv. 10 : hyny yw,
n eu cwymp y maent hwy yn cwympo ym
ihellach, ac ni feddant allu i'w hadferu eu
unain. Pan bechodd Cain, chwi welwch
modd y mae yn syrthio bellach, bellach,

ìl careg ar oriwaered—nid yw efe yn sefyll

esdyfod i waelod anobaith. genfigenu

wrth ei frawd, aeth i falais ; o falais, i lof-

ruddiaeth ; o lofruddiaeth, i gelwydd haer-
llug, a hyfdra caled o flaen Duw ei hun

;

ac o hyny i anobaith. Mor wir yw y gair,
" Drwg-ddynron a ânt rhagddynt waeth-
waeth ;" 2 Tim. ii. 13. Ond yn awr, pan
syrthio sant, efe a gyfyd ; am fod ganddo,
pan y mae yn syrthio, egwyddor o fywyd i

îefain ar Grist, a'r fath hawl yng Nghrist ag
sydd yn ei gynhyrfu ef i roddi cymmhorth.
" Arglwydd, cadw fi," ôbe Pedr, pan dde-
chreuodd suddo ; a dyna law Crist yn estyn-
edig yn ebrwydd. Y mae yn ei geryddu am
ei anghrediniaeth ; ond y mae yn estyti cyn-
northwy iddo.

2il. Ni fedd enaid diadgenedlig sicrwydd
am barhâd y rhoddion cyffredinol (o eiddo
yr Ysbryd) sydd yn awr ganddo

; y maent
yn dyfod ar yr un ammodau a'i fyniant
tymmorol i'r cyfryw un. Nis gall dyn
anianol, pan fyddo ei fwrdd wedi ei hulio yn
fwyaf llawnwych, ddangos un gair o addewid
dan law Duw y darperir iddo at y pryd
nesaf . Y mae Duw yn rhoddi y pethau hyn
i'r annuwiol, fel y rhoddwn ninnau grystyn,
neu letty noswaith yn ein hysgubor, i gar-
dottyn :—ein haelioni ydyw ; ac nis gall y
cyfryw roddi hawlgwyn arnom am nacâd o
hyny. Felly am roddion cyffredin yr Ys-
bryd—nid oedd Duw yn rhwym i'wrhoddi.;
acnidyw efe chwaith i'w parhau hwynt. Y
mae genyt ryw wybodaeth am bethau Duw

;

er hyn, gelli farwyn y diweddhebwybodaeth.
Pechadur mewn cadwynau ydwyt: gras
attaliol sydd yn dy gadw i mewn : gall hwn
gael ei gymmeryd ymaith, a thithau gael dy
ollwng mor rhydd i'th chwantau ag erioed.

A pha fodd y gall efe barhau, yr hwn a all,

mewn un dydd, syrthio o wedd'io i felldithio;

ac o fod â chydwybod druanaidd, achwyngar,
i feddu cydwybod seriedig.

3ydd. Y mae gan bob dyn diadgenedl-
edig, pan fyddo yn fwyaf dyfal wrth broffes,

yr ymrwymiadau hyny arno, a fyddant yn
sicr o'i ddwyn ef ymaith, ar ryw dro neu
gilydd, pan wasger arno. Y mae un yn
rhwym i'r byd ; a phan allo ddyfod i farch-

nad dda am hwnw, yna, ymaith yr ä : nis

gall efe gael y ddau ; ac yn awr, fe wna yn
amlwg pa un y mae yn ei garu yn fwyaf.
" Demas a'm gadawodd, gan garu y byd
presennol." Y mae arall yn gaeth i'w

chwant ; a phan alwa hwn, y mae yn rhwym
i fyned, er gwaethaf proffes, cydwybod, Duw,
a'r cyfan. Herod a ofnai loan, ac a wnai
lawer o bethau ; ond y mae cariad yn drech

nag ofn : ei gariad at Herodius a drechodd
ofn loan, ac a barodd iddo ar unwaith dori

pen Ioan, a'r blagur gobeithiol a ymddang-
osodd yn nhynerwch ei gydwydod, ac mewn
dechreu diwygiad. Ehyw wreiddyn chwerw-
edd neu gilydd a dyf i fyny yn y fath un.

Os halogedig fydd gwedd yr enaid, i hyny y
daw yn y diwedd, er y gall fod rhyw Ìiw
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crefyddolyn ymddangos yngngwyneb ydyn
dros dro, oddi wrth ryw achos alianol araU.

Defn. Y mae hyn yn dangos pa beth yw
gwreiddyn pob llwyr wrthgiliad ; a hyny
yw diffyg o wir gyfnewidiad ealon. Nid
colli y gras a fu ganddo y mae y gwrthgil-

iwr, ond dangoa na fu ganddo ddiin erioed
;

ac nid rhyfedd yw clywed ei fod ef wedi
tori ag oedd yn waeth nag heb ddim pan
osododd i fyny gyntaf. Y mae llawer yn
cymmeryd eu santolaeth i fyny ar goel, ac

yn marchnata yn nyledswyddau crefydd â'r

gair da a gawsant trwy dyb ereill am danynt.

Hwy a goeliant eu bod yn Gristionogion, am
fod ereill yn gobeithio eu bod yn gyfryw ; ac

felly, eu traflerth fawr hwy, trwy eu sel yng
nghytlawniadau allanol crefydd, yw cadw y
cymmeriad sydd iddynt ar led ; ond ni ed-

rychantam ystôr o ras sylweddol oddi mewn,
a ddylai fod i'w dal i fyny yn eu proíFes ; a

hyn sydd yn eu handwyo yn y diwedd. Gan
hyny, pared hyn i ni, yn ofn Duw, ystyried

ar ba sail y codwn ein proffes. A oes gen-

ym ni hyny oddi mewn, a wna gyfatteb i'n

sel oddi alian ? A osodasom ni waelod da ?

Ai nid yw yr^oruchadeilad yn bendrwm—yn
taflu yn rhy bell dros y sylfaen egwan ì

Hwy a ddywedant fod coed yn taflu gwraidd
ar led dan y ddaear yn ol maint eu cangen
uchod ; ac felly y gwna gwir ras. O! cofìwch

beth a fu dinystr yr had yn y tir creiglyd

—

nid oedd gwreiddyn iddo ; a pha ham felly,

ond am eifod yn greiglyd ? Bydd foddlawn i'r

aradr fyned yn ddigon dwfn, i'th ddarostwng
am bechod a rhwygo dy galon oddi wrth
bechod. Yr enaid a ddygwyd yn effeithiol

oddi wrth garu pechod, fel pechod, ni bydd
byth yn gyfaill hollol iddo drachefn. Mewn
gair, chwilia yn ddifrifol am y prif gynnhyrf-
ydd sydd yn gosod dy holl olwynion ar

ysgogiad yn dy grefydcl. Gwna fel y gwyr
a chwennychent wybod pa faint a dalant

; y
rhai a osodant eu dyledion oll ar un ochr, a'r

ystôr a feddant ar yr ochr arall ; ac wedi
iddynt dynu allan bob dyled ac ymrwymiad,
gallant alw yr hyn sydd yn ol yn eiddo
iddynt eu hunain. Fel hyn, ystyria dithau

pa ymrwymiadau sydd arnat i'th gymmeriad
bydol, i'th elw, i'th ofn caethwasaidd tuag
at Dduw, ac i'th chwant hunanol am dded-
wyddwch ; ac wedi i ti adael i bob un o'r

rhai hyn ei gyfran, yna, edrych pa faint

sydd yn ol o'th ofn tu»g at Dduw, cariad

ato, &c. Os ni bydd dim, nid wytyn werth
dim; os bydd peth, po lleiaf fyddo, gwanaf
o Gristion wyt ti ; a phan y delych i'th brofi

yn nhâu Duw, ti gei golled am y lleili

oll, y rhai, fel gwair a sofl, a gânt eu llosgi.

DOSP. v.

Athr. 8. Bydd i bob enaid a wisger â'r

arfogaeth hon o eiddo Duw sefyll a phar-

hau. Neu fel hyn, nis gellir byth orchfygu
gwir ras. Y mae'r Cristion wedi ei eni yn
gongcwerwr ;

u pyrth uffern ni's gorchfygant

ef." "Yrhynaaned o Dduw, y mae yn
gorchfygu y byd ;" 1 loan v. 4. Nodwch o

ba le yr ysgrifenwyd y fuddugoliaeth, sef o'r

enedigaeth. Y mae buddugoliaeth wedi ei

hau yn y natur newydd, sef yu had Duw, a

geidw'r dyn rhag cael ei lyngcu gan bechod,

na Satan. Megys y cyfododd Crist, nid i

farw byth niwyach ; felly y mae efe yn
cyfodi eneidiau o fedd pechod, i beidio dyfod
byth mwyach dan allu marwolaeth ysbrydol.

Y saint hyn i Dduw, ni welant lygredigaeth.

Oddi yma y dywedir am yr hwn sy'n credu,

fod ganddo, yn y pryd presennol, fywyd
tragwyddol. Megys nas gallai y gyfraith,

a ddaeth bedwar can mlyuedd wedi hyny
ddiddymu'r addewid a wnaethpwyd
Abraham ; felly, ni ddichon diin a gyfryngo
attal cyflawniad yr addewid hono o fywyd
tragwyddol a roddwyd i Grist yn achos

(

eiddo, er cyn sylfaenu y byd. Pe byddai

modd i sant fethu, a syrthio ynfyr o'r bywyd
tragwyddol, byddai raid i hyn fod oddi wrth

un o'r tri achos hyn:— 1. Am y gail Du*
adael y Cristion,atnynuei ras a'i gymmhortb
oddi wrtho. Neu, 2. Am y dichon y cred

adyn adael Duw. Neu, 3. O herwydd j
gaíl Satan ei ddwyn ef o law Duw. Nis

gwn i am bedwerydd achos. Yn awr, ni

ddichon un o'r rhai hyn fod.

1. Nis gall Duw byth adael y Cristion

Fe ddiferodd rhai geiriau byrbwyll oddi

wrth eneidiau temtiedig, yn dangos rhyw
ofnau y bwriai Duw hwynt ymaith: etto

hwy a wrthbrofwyd, ac a alwasant eu geiriai

yn ol gyda chywilydd, fel y gwelwn yn Iot

a Dafydd. O, y fath sicrhâd rhyfedd í

roddodd y Duw niawr i'w blant yn y petH
hwn

!

laf. Mewn addewidion. " Efe a ddywed
odd, ni'th roddaf di i fyny, ac ni'th lwyi

adawaf chwaith ;" Heb. xiii. 5. Y mae yma
yn ol y Groeg, dri nacâd, fel cynnifer (

seliau, i gadarnhau yr addewid i'n ffydd

Y mae yn sicrhau i ni na bu erioed, ac ní

ddichon byth fod, un meddwl edifeiriol yi

ei galon am fwriadau ei gariad a'i ras neill

duol tuag at ei blant. " Diedifarus yv
doniau a galwedigaeth Duw ;" Rhuf. xi. 29

Nid yw hyd yn oed pechod y credinwy
i'w erbyn, eu hymddygiad gwrthnysig, yi

cyffroi meddyliau am eu bwrw ymaith, om
am eu d}rchwelyd. "Am anwiredd ei

bydd-dod ef y digiais, ac y tarewais

ymguddiais a digiais ; ac efe a aeth rhagdd*

yn gildynus ar hyd ffordd ei galon : ei ffyrd<

a welais, a mi a'i iachaf ef ;" Esa. lvii. 17

18. Dwfr ffaeleddau'r saint, er ei fwrw a

dân cariad Duw, nis gall mo'i ddiffodd. \
neb y mae efe yn ei garu, efe a'i câr hyd

j

diwedd.
2il. Y mae Duw, i beri pwys ac argral

mwy ar ein calonau anghrediniol a drwg
dybus ni, wedi selio ei addewid â llw :

" 1

thrugaredd dragwyddol y trugarhaf wrthytl
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medd yr Arglwydd, dy waredydd: canys
fel dyfroedd Noah y mae hyn i mi ; canys
megys y tyngais nad elai dyfroedd Noah
mwy dros y ddaear; felly y tyngais na
ddigwn wyrthyt ;" Esa. liv. 9, 10. Iè', y
mae yn myned ym mlaen yno fel hyn, "y
mynyddoedd a giliant " (sef yn niwedd y
byd, pan fydd i holl adail nef a daear ym-
ddattod), "eithr fy nhrugaredd i ni chilia, a
chyfammod fy hedd ni syfl." Yn awr,
rhag i neb dybied mai rhyw freinlen oedd
hon yn perthyn i'r Iuddewon yn unig, ni a'i

cawn (yn adn. 17) wedi ei sefydlu ar bob
gwas i Dduw fel ei ran: "Dyina etifedd-
iaeth gweision yr Arglwydd, a'u cyíiawnder
liwysydd oddi wrthyf íì, meddyr Arglwydd."
Ac yn sicr, y Duw sy mor ofaîus i sicrhau
stifeddiaeth ei blant iddynt, ni rydd ond
diolch bychan i'r rhai sy'n rhoddi eu penau
ar waith i wanhau a dirymu ei weithredoedd,
ie, a gwrthbrofì ei ewyllys. Pe buasent
wedi derbyn gwobr, nis gallasent ddadleu
aehos Satan yn well.

3ydd. Yn y cyílawniad cywir o'r addewid-
ion (awnaeth efe i gredinwyr) i Grist, eu
*wr dirprwy. Megys y rhoddodd Duw cyn
lechreu y byd addewid o fywyd tragwydd-
)1 i Grist drostynt hwy, felly y mae efe yn
iwr wedi rhoddi llawn feddiant o'r drigfan
)goneddus hono i Grist, fel eu dadleuwr a'u
lirprwywr, lle y cânt fwynhau y bywyd
pragwyddol hwnw. O herwydd, megys y
laeth efe ar ein neges ni o'r nef, felly efe a
Idychwelodd yno, i gymmeryd ;a chadw
neddiant o'r etifeddiaeth hono, a addawasai
|0uw er cynt, ac y talasai yntau mewn un
iwm am dani wrth farw. Ac yn awr, pa
lail i ofn a ddichon fod yng nghalon y cred-
iidyn am sicr barhâd cariad Duw tuag ato,
,)an welo yr holl gyfammod wedi ei gyflawni
hisoes i Grist drosto ? Y mae Duw, nid yn
inig wedi ei alw ef, ei sancteiddio at,

fi gynnal, yn y gwaith mawr yr oedd
|ddo ei orphen drosom ni, ond hefyd
jvedi ei gyfiawnhau, yn ei adgyfodiad a'i

iyddhad o garchar, a'i dderbyn i'r nef, yno
eistedd yn oruchel ar ddeheulaw y Mawr-

jdd: a thrwy hyn, y mae ganddo nid yn
mig feddiant drosom ni, ond hawl gyflawn
;iefyd yw roddi i bób credadyn.

j

Y mae ail achos o ofn i'r credadyn, na
ydd iddo barhau, a all gyfodi oddi wrtho ef
ji hun. Y mae ganddo lawer o ofnau
I

thrist ac o gryndod calon, y bydd iddo o'r
pweçld adael Duw. Y mae y daith i'r nef

j

n hir, a'i ras yntau yn wan. " O," medd
Ife, "onid yw yn bosibl i'r gras bychan yma
íethu, ac i minnau syrthio o'r diwedd yn fyr o
igoniant ?" Yn awr, y mae yma y fath rag-
i darbodaeth yn y cyfammod ag a wasgara ywmwl hwn hefyd.

laf. Ysbryd Duw a roddir o wir fwriad i

jagflaenu hyn. Gadawodd Crist ei fam
rydag Ioan, ond ei saint yn llaw ei Ysbryd,

i'w haddysgu a'u cadw, fel na chollont eu
hunam yn eu taith i'r nef. O ! mor felus
yw y lle hwnw, " Rhoddaf fy Ysbryd o'ch
mewn, a gwnaf i chwi rodio yn fy neddfau,
a chadw fy marnedigaethau, a'u gwneuth-
ur;" Ezec. xxxvi. 27. Nid yw efe yn dy-
wedyd y cânt ei Ysbryd ef, os rhodiant yn
ei ddeddfau. Na, ei Ysbryd ef a wna iddynt
rodio yu ìawn. Ond fe alJai dy fod yn ofni
y gelli di ei oíìdio ef, ac felly yntau mewn
dig dy adael dithau, ac y derfýdd am danat
o eisieu ei help a'i gynghor. Átteb. Y mae
Ysbryd Duw yn wir yn ymsyniol o anghar-
edigrwydd, ac o herwydd pechod sant,°efe a
all gilio o ran cymmhorth presennol, ond
nid byth o ran ei ofal. Megys y gáll mam
adael ì'w phlentyn anhydyn fyned ei hun,
nes y caffo ddyrnod a wna iddo lefain- am
gael ei godi drachefn i'w breichiau ; ond ymae ei llygaid hi o hyd arno, fel na chaffo
syrthio i niwed. Fe giliodd yr Ysbryd oddi
wrth Samson, ac efe a syrthiodd i ddwylaw
y Philistiaid : parodd hyn iddo lefain ar
Dduw, ac y mae'r Ysbryd yn ei nerthu dra-
chefn. Felly yma. Yn wir, swydd yr
Ysbryd ydyw aros gyda'r saint hyd byth :

" Efe arydd i chwi Dcliddanydd arall, fel vr
arosogydachwiyndragwyddol;" /oanxiv. 16.

2il. Un prif orchwyl yn eiriolaeth Crist
yw cael gan Dduw barhâd i'n grasusau
gweiniaid. "Mi a weddiais," medd Crist
wrth Pedr, " fel na ddiffygiai dy ffydd di."
Ond ai nid rhagorfraint neillduol oedd hono,
a ganiatawyd iddo ef, ac a ellir ei nacau i

ereill ? O syrs, a dybiwn ni fod cariad Crist
yn edrych yn llygattraws ? A yw efe yn
gweddio mwy dros y naill blentyn na'r llall ìY mae plant ffol yn dueddol i gofleidio y
fath ofn ac eiddigedd ; ac am hyny, y mae
Crist yn eu rhagflaenu trwy erchi i Pedr yn
y geiriau nesaf, " Tithau, pan y'th dröer,
cadarnha dy frodyr ;" Luc xxii. 32. Hyny
yw, pan deimlech effaith a grym fy ngweddi
dros dy ffydd, dwg dy newydd da hwn
atynt, fel y cadarnhaer eu calonau hwythau
hefyd. A pha gadarnhâd a fuasai iddynt,
pe na buasai Crist yn gweddio drostynt hwy
yn gystal a thros Pedr ? A yw Crist yn
gwedd'io drosom ni ? Ië, onid yw efe yn
byw bob amser i weddîo drosom ? O, pa
fodd y gall cynnifer o weddi'au, a'r cyfryw
weddîau, gyfrgolli ? Y mae grym niawr
yng ngweddi'au y saint. Ymdrechodd Iacob,
a chafodd nerth gyda Duw : hyn oedd ei

gleddyf a'i fwa (yn ol ei ddywediad am y
rhana ddygasai o law yr Amoriaid {Oen.
xlviii. 22), trwy hyn y cafodd nerth a gor-
uchafiaeth gyda Duw. Dyma yr allwedd
â'r hwn yr agorodd ac y cauodd Elias y nef.
Ac os oes i weddi'au gweiniaid y saint (a ddel
yn ei enw ef) y fath fri yn y nef, fel y gall
ant trwyddynt fyned i drysor Duw, a dwyn
ymaith gymmaint ag a ddeil braich eu ffydd

:

O, ynto, pa ffyniant sydd i eiriolaeth Crist,
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sydd yn Fab, yn ufudd Fab, a ddaeth o or-

phen ei orchwyl mawr ar y ddaear, ac nid

yw yn awr yD gofyn am ddim gan ei Dad
ond yr hyn a archodd efe iddo ofyn, ie, am
ddim ond yr hyn y mae yn flaenllaw arno

am dano, a hyn oll gyda Thad sydd yn caru

y rhai y mae yn gweddîo drostynt gystal ag
efe ei hun ? Arch i Satan fyned ymaith :

na ddywed y bydd i'th ffydd wan drengu,

Iies y clywech ddarfod i Grist roddi heibio

gweddio, neu gyfarfod a nacâd.

3. Edrychwn a ddichon Satan dynu y
Cristion ymaith, a myned rhyngddo ef a'i

gartref. Yr wyf wedi cael achlysur i son

am y mater hwn mewn lle arall ; caiff llai

wasanaethu yma. Y mae darpariaeth hel-

aeth yn erbyn ei ruthriadau. Y mae'r sant

wedi ei olygu yn nhragwyddol freichiau

nerth hollalluog : a pha beth a all cythraul

melldigedig ei wneud yn erbyn Duw^ sydd
wedi rhoddi arno y cadwynau nas gall efe

eu hysgwyd -ymaith ? Pan allo efe dynu
allan o'i gydwybod ei hun y bicell o ddigder

dwyfol a blanodd Duw yno, yna bydded iddo

feddwl am y fath anturiaeth a hon. Pa fodd

y gall efe dy orchfygu, pan na all dy demtio
ond yn amser appwyntiedig Duw? Ac os

Duw sydd yn gosod ei amser i Satan ruthro

ar y Cristion, sydd mor anwyl ganddo, yn
sicr efe a'i gesyd pan y caiff ei yru yn ol

gyda'r cywilydd mwyaf.
Defn. 1. Ymaith ynte a'r athrawiaeth

hono sydd yn dywedyd y gall dyn fod yn
sant heddyw, ac yfory heb fod

;
yn awr yn

Bedr, yn y man yn Iudas. O, y fath sotìi-

ach diflas yw hyn ! Egwyddor ydyw sydd
ar unwaith yn croesi prif fwriad Duw yng
nghyfammod yr efengyl, yn rhoddi gwarth-

rudd trwm ar anrhydedd Crist
;
ac ynarcholli

cysur y saint hyd y galon.

laf. Y mae yn rhoddi anghlod i fwriad

yng nghyfammod yr efengyl (neu y cyfani-

mod o ras), sydd yn amlwg fel hyn : --Fel y
rhoddid ei blant ef mewn cyflwr sicr a diog-

el rhag methu yn y diwedd
;
yr hyn nid

oedd yn eiddo dyn wrth y cyfammod cyntaf.
" Am hyny, o ffydd y mae, fel y byddai yn
ol gras ; fel y byddai yr addewid yn sicr i'r

lioìl had ;" Rhuf. iv. 16. Gwnaeth Duw
gyfammod newydd, yn fwriadol, o herwydd
gwendid y cyfammod cyntaf, trwy natur
gyfnewidiol dyn. Y mae'r newydd o ffurf

a threfn tra gwahanol—nid o weithredoedd,

fel yr oedd y llall, ond o ffydd, fel y byddai
yn sicr i'r holl had ; fel na byddai i un enaid

mabwysiedig i deuíu Abraham, ac wedi ei

wneud felîy yn blentyn yr addewid, fud yn
fyr o etifeddu bendith yr addewid, sef,

bywyd tragwyddol fel ei gelwir yn Tit.

i. 2. A hyn oll, am fod yr addewid wedi ei

sylfaenü ar ras, sef ar ewyllys da anghyf-

newidiol Duw yng Nghrist, ac nid ar

ufudd-dod anwadal ac ansefydlog dyn, fel

yr oedd y cyfamraod cyntaf. ünd os dichon

sant syrthio yn llwyr-barhaol, yna nid yw
yr addewid yn y cyfammod hwn ddim sicr-

ach nag yn y rlaìl ; ac felly, ni chai Duw
mo'i fwriad i ben.

2il. Y mae yn warthrudd trwm ar au>

rhydedd Crist, fel y mae efe dan ymddiried
am iachawdwriaeth y saint, ac fel y mae
iddo ei ran yn y gwaith. Yn gyntaf, fel y
mae dan ymddiried am iachawdwriaeth y
saint. Efe a ddywed i ni eu bod wedi eu

rhoddi iddo gan ei Dad, i'r gwir ddiben hwn,
fel y rhoddai efe iddynt fywyd tragwyddol

:

ie, rhoddwyd iddo yr awdurdod sydd ganddo
ar bob cnawd, i'w wneud ef ym mhob modd
yn alluog i ddwyn yr un gorchwyl hwn i

ben : Ioan xvii. 2. Y mae efe yn derbyn y
swydd, yn eu haddef hwynt fel ei ddefaid, yn
eu hadnabod bob un, ac yn addaw " Y
rhydd efe iddynt fywyd tragwyddol ; iia

chyfrgollant byth, ac na ddwg neb hwynt
allan o'i law ef ;" loan x. 27, 28. Yn awr,

pa mor dda y mae y rhai hyny yn ystyried

anrhydedd Crist, a ddywedant y gall ei

ddefaid ef farw rnewn ffos o wrthgiliad holl-

ol er hyn i gyd ? Yn ail, fel y mae iddo ran

yn iachawdwriaeth pob sant. Y mae bywyd
ei ogoniant ef ei hun wedi ei rwymo ym
mywyd tragwyddol ei saint. Y mae yn wir,

pan gwympodd Adda, fe achubodd Duw ei

air da : ond pa fodd yr achub Crist ei air

da, yr hwn a unwyd mor agos â phob enaid

crediniol ? Yr oedd cynghrair cymdeithasol

rhwng Duw ac Adda ; ond nid y fath

undeb ac yma, Ue nid yw Crist a'i saint yn
gwneud ond un Crist ; ac am hyn, y mae yr

eglwys dan enw Crist :
" Fel y mae y corph

yn un, ac iddo aelodau lawer, ahollaelodau

yr un corph, cyd byddont lawer, ydynt un
corph ; felly y mae Crist hefyd ;" 1 Cor. xii.

12. Nid yw Crist a'i aelodau yn gwneud
ond un Crist. Yn awr, a yw yn bosibl y
ceir darn o Grist yn llosgi yn uffern yn y
diwedd ! A all Crist fod yn Grist cloff i A
ddichon yr aelod hwn a'r llall syrthio ym-
aith ? Y mae mor bosibl i'r cwbl ag i un
syrthio : a pha fodd y gall Crist golli ei ael-l

odau dirgelaidd a chadw ei ogoniant ? Onidl

yw pob aelod yn chwanegu addurn, ie, bri,

i'r corph? Gelwir yr eglwys, " Ei gyflawn-

der ef ;" Eph. i. 23. O, mor ddianrhydeddusl

i Grist ydyw i feddwl y byddai ef yn fyrf

o ddim o'i g^üawnder ! A pha fodd y galll

y dyn fod yn gyfan a chyflawn sydd yn fyr|

o aelod ?

3ydd. Y mae yn archolli cysur y saint

hyd y galon, ac yn gollwng gwaed eu llawen-

ydd. Paul a ddywed (2 Cor. ii. 17) nad

oedd efe yn gwneud masnach, sef nad oeddí

yn cymmysgu gwin da gair Duw â dwfi'

dyehymygion dynion. Na, efe a roddodcj

iddynt èfengyl bur. Yn ddiau, y mae y dyt

hon am y saint yn colli gras, yn rhoddi cym-j

mysgiad trwm i win peraidd yr addewidion

;

y mae'r cysur adfywiol i enaid sydd Ji\
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gwreichioni ynddynt, yn tarddu oddi wrth

y trosiad sicr, â'r hwn y maent, yng Nghrist,

wedi eu gwneud yn eiddo i'r credinwyr, i'w

meddu a'u cadw hyd byth. Oddi yma y
gelwir hwynt yn " sicr drugareddau Daf-
ydd " (Act. xiii. 24)—trugareddau na phall-

ant byth. Hwn yn wir sydd win a lawen-
ycha galon y Cristion ; er y gall efe gael ei

chwipio yn y t, pan becho, etto ni chaiff ei

droi dros y drws. Megys yr addawodd Duw
yn y cysgod i had Dafydd :

" Ond ni thoraf

fy nhrugaredd oddi wrtho, ac ni phallaf o'm
gwirionedd. . .bydd ei had ef yn dragywydd ;"

JSalm lxxxix. 33, 36. Pe gallai dim wahanu
I y credadyn oddi wrth gariad Duw yng
I Nghrist, byddai hyn megys twll yng ngwael-

I

od ei gwpan, yn gollwng ei lawenydd oll i

golli : yna, gallai ofni i bob profedigaeth

i

neu gystudd a'i cyferfydd ei ladd ; ac felly,

! byddai i felldith Cain fod yn rhan y Cristion

:

byddai ei fywyd o hyd yn hongian o'i flaen

I

mewn ammheuaeth ; a'r disgwyliad arswyd-

i

us am fethu yn y diwedd, yr hyn a wel a all

ddigwydd iddo, a ddifäai holl lawehydd ei

obaith presennol. Yn awr, mor groes yw y
j

fath dynimer calon i ysbryd mabwysiad, a
: llawn sicrwydd gobaith, a ddyry gras y cyf-

ammod newydd, y dichon yr hwn a redo ei

I

ddarllen.

Defn. 2. Y mae'r gwirionedd hwn yn dar-

par cysur cryf i adloni ysbrydoedd llesmeir-

iol credinwyr gweiniaid, y rhai a ddelir gan
lawer o ofnau yn nghylch eu parhâd, at eu
dal hyd ddiwedd eu milwriaeth. Bydd gy-
surus, enaid tlawd, y mae Duw wedi rhoddi
i Grist fywyd pob enaid o fewn i arch ei

gyfammod. Y mae dy ddiogelwch tra-

gwyddol wedi ei sicrhau :
" Y neb y mae yn

ei gàru, efe a'i câr hyd y diwedd ;" Ioan xiii.

1. A wnaeth efe di yn ewyllysgar yn nydd
ei nerth, i deithio dan ei faner ef ac arddel

ei gweryl ef yn erbyn pechod ac uffern ? Yr
un gallu ag a ddarostyngodd dy galon wrth-
ryfelgar di iddo ei hun, a ddarostwug drosot

dy holl elynion oddi mewn ac oddi allan. Na
ddywed mai corsen ysig ydwyt: â hon y
dryllia efe ben Satan; ac ni phaid nes y
dygo allan farn; i lawn fuddugoliaeth yn dy
enaid di. Efe, yr hwn a all beri i ychydig

í

wyr archolledig gyfodi a chymmeryd dinas
gadarn, a all beri i ysbryd briwedig orchfygu
pechod a diafliaid : Ier. xxxvii. 13. Safodd
yr arch yng nghanol yr Iorddonen, nes i

! holl wersyll Israel fyned trwodd yn ddiogel

i

i Ganaan (los. iii. 17); ac felly y gwnay cyf-

ammod, nad oedd yr arch ond yn ei gysgodi

;

i

íe, Crist, cyfammod, a chwbl, a safant i ddi-
' ogelu trosglwyddiad y saint i'r nef. Os
,

bodda ond un credadyn, rhaid i'r cyfammod
|

foddi gydag ef. Y mae Crist a'r saint wedi
, eu gosod ynghyd, fel cydetifeddion o'r un
; etifeddiaeth :

" Os plant, etifeddion hefyd,
sef etifeddion i Dduw a chydetifeddion â

I

Christ ;" Rhuf. viii. 17. Nis gallwn ddadleu
N

yn erbyn un, heb ammheu cadernid hawl y
llall. • Pan glywoch fod Crist wedi ei droi
allan o'r nef, neu ei fod ef yn tueddu i

werthu ei etifeddiaeth yno
;
yna, Gristion

tlawd, ofna am dy ddyfodiad yno, ac nid
cyn hyny. Nis gall cydetifeddion werthu yr
etifeddiaeth, oddi eithr i bob un roddi ei

hawl i fyny : ni wna Crist hyn byth, ac ni
oddef i tithau wneud chwaith.

Defn. 3. Y mae'r gwirionedd hwn yn galw
am air neu ddau o ocheliad. Er nad oes lle

i ofni cwymp y saint o gyflwr o ras, etto y
mae perygl mawr o gwymp ereill o ben yr
athrawiaeth gysurus hon i ddifrawder es-

geulus a hyfder rhyfygus. Ac am hyn, y
mae canllaw yn dra angenrheidiol ; fel y
galloni sefyll wrthi, gyda diogelwch i'n

heneidiau, a thremio ar y golwg hyfryd a
rydd y gwirionedd hwn o'n blaen. O'r un
blodeuyn y sugna'r wenynen fêl, ac y tyn

y pryf copyn wenwyn. Yr hyn sy'n adferol
i ras y Cristion, fe'i gwneir yn gynnhyrfiol i

chwant y drygionus. Yr hyn a ddywed
Paul am y ddeddf, a allwn ninnau ei wirio
am yr efengyl. Y mae pechod yn cymmer-
yd achlysur oddi wrth ras yr efengyl, a'i

haddewidion melus, yn twyllo y„ galon
anianol, ac yn gweithio yn y dyn bob math
o anwiredd. Yn wir, anfynych y tyf pechod
mor ddrygsawrus mewn un man ag yn y
rhai a ddyfrhânt ei wraidd â gras yr efengyl. •

Y mae dwy ffordd i wyrdroi yr athrawiaeth
hon:

—

laf. I esgeulusiad dyledswydd.
2il. I ryddid i bechu. Gochel y ddwy.
laf. Gochel syrthio i esgeulusdra o ddyl-

edswydd ar y cyfrif yma, Os wyf yn Gristion,
nis gallaf syrthio ymaith oddi wrth raa.

Yn feddyginiaeth yn yr achos, cymmer y
tri pheth hyn:

—

(laf.) Y mae rhesymau ereilli'th wahodd,
i'e, i'th gymmhell, i gyflawniad parhaol ac
egn'iol o ddyledswydd, er i ofn syrthio
ymaith gael ei gau allan ; onid e, nid wyt
ti yn Gristion. Beth? dim i wneud y
plentyn yn ddiwyd o ddeutu gorchwyl ei

dad ond ofn cael ei ddietifeddu a'i droi dros

y drws? Yn sicr, y mae rhyw ysgogydd
gwell at ddyledswydd yngnghalon Cristion;

onid e, y mae crefydd yn waith gwael iawn.
Dywedwch drosoch eich hunain, O ! chwi
saint, ; ai eich cadwedigaeth eich hunain yw
y cwbl yr ydych yn gweddio ac yn gwran-
daw am dano ? Pe deuai cenad o'r nef, a
mynegi i chwi fod y nef yn eiddoch, a wnai
hyn i chwi adael eich masnach ysbrydol, a
myned yn ddiofal ynghylch mwy o gydna-
byddiaeth â Duw nes eich dyfod yno ? O !

mor erwin y mae hyn yn swnio yn eich

clustiau ! Maey fath egwyddorion yn argraff-

edig ym mynwes y Cristion ag na oddefant
i hir ddieithrwch fagu rhyngddo â Duw.
Y mae efe dan ddeddf bywyd newydd, sydd
yn ei dueddu yn naturiol i chwennych
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cymdeithas â Duw, fel y pleutyn am weled

wyneb ei anwyl dad. Ac y mae pob dyled-

swydd yn fryn yiu mha un y mae Duw yn

ymgynnyg i'w ganfod a'i fwynhau gan bob

Cristion.

(2il.) Y mae esgeuluso dyledswydd oddi

ar y cyfryw farn yn wrthwyneb i arfer a

chynghor Crist. Yn gyntaf, Ei arfer. Er

na ddarfu i Grist erioed ammheu cariad ei

Dad, na phetruso am y dedwydd ganlyniad

o'i demtasiynau, ei ing, a'i boenau oll, etto,

y mae yn gweddio drachefn a thrachefn yn

ddyfalach: Z«cxxii.44. Yn ail, Ei gynghor

a'i orchymyn. Efe a ddywedodd wrth 1 edr

fod Satan wedi ceisio cenad i'w nithio :
ond

y mae hefyd yn ei gysuro ef, oedd i gael y

prawf caletaf, â hyn :
" Eithr mi a weddi-

ais drosot, fel na ddiffygiai dy ffydd di. Wel,

a yw ein lachawdwr, trwy y ddarpanaeth

hondrosto ef a'r lleill, yn ineddwl iddynt

hebgor y boen, fel nad oedd raid iddynt hwy
na gwylio na gweddîo ? Dim o'r fath beth.

Cyn hyn, fel y gwelwch yn adn. 40, y mae

yn eu galw at ddyledswydd :
" Gweddiwch

nad eloch mewn profedigaeth." Yr oedd

gweddi Crist drostynt i gryfhau eu ffydd

hwynt, pan weddient hwy eu hunain am yr

un drugaredd—nid i feithrin eu diogi, fel na

byddai raid iddynt hwy weddio.
_
Y mae

gweddiau Crist yn y nef dros ei saint, wedí

eu gwrandaw oll eisoes ; ond y mae'r ffrwyth

o honynt yng nghadw, i gael ei gynnwys yn

yr atteb a enfyn Duw i'w gweddiau hwynt

eu hunain. Nis gall y Cristion ddisgwyl

mewn fíydd am dderbyn y trugareddau y

gweddia Crist am danynt yn y nef ,
tra y

byddo efe yn byw mewn esgeulusdra o'i

ddyledswydd ar y ddaear. Y maent yn

barod, erbyn y galwo efe am danynt drwy

weddi ffydd ; ac onid ydynt yn werth anfon

y genad hon i'r nef
,
yn ddiau ni thalant ond

ychydig.
.

(3ydd.) Ystyria, er fod y Cristion wediei

ddiogelu rhag gwrthgiliad hollol a pharhaol

;

etto, efe' a ddichon syrthio yn alaethus, i

friwo ei gydwybod, gwanhau ei ras, a gwar-

adwyddo yr efengyl : ac yn sicr, y mae hyny

yn cîdigon i gadw y Crist-ion ar ei wyliad-

wriaeth ; a hyuy yn fwy, am fod gwrthgil-

iadau y saint yn gyffredin yn dechreu yn

eu dyledswyddau. Megys y mae ,
gyda

chrefftwyr vn y byd
;
yn gyntaf , hwy a änt

yn ddiofal ani eu gwaith, yn fynych allan

o'u gweithdý ; ac yna, änt yn ol llaw yn eu

meddiannau : fellyyma ;
yngyntaf,e6geulusir

dyledswydd
;
yna, syrthiant i ammbanaeth

yn eu grasusau a'u cysuron ; ie, weithiau,

i ffyrdd fgwaradwyddus. Y mae dilledyn

yn colli ei ddisgeirder cyn y treulio ;
felly

y Cristion loewder ei ras yn yr arferiad

bywiol o ddyledswydd, ac yna ei rym.

2il. Gochel gamarfer yr athrawiaeth hon

i ryddid i bechu. A bechwn ni am fod grafl

vn amlhau? A awn ni yn benrhydd am

fod Duw yn rhwyin genym yn ei addewid?

Na atto Duw : ni ddysgai neb i ni y ddadl-

euyddiaeth hon ond y diafol. Yr oedd yr

Iuddewon truenus hyny a allent draflyncu

a chyfeddach, tra yr oedd angeu yu syllu

arnynt yn y tfenestri, wedi cyrhaedd gradd

uchel mewn pechod :
" Bwytäwn ac yfwn,

canys yfory marw yr ydym." Hwy a amlyg-

asant eu didduwiaeth yn hyny. Ond ì ba

faintioli anferth mewn pechod y mae yn

rliaid i'r dyn hwnw fod wedi tyfu, a all

bechu dan nodded yr addewid, a thynu ei

galondid i bechu oddi wrth gariad tra-

gwyddol Duw ? Bwytawn ac yfwn, canys

yr ydyni yn sicr o gael bywyd ac achubiaeth.

Nis gall gras breswylio yn y galon honoa dn
y fath benderfyniad melldigedig oddi wrth

addewidion gras Duw. Nid felly y dysgodd

y saint Grist. Y casgliad a wna yr apostol

oddi wrth y rhagorfreintiau hyfryd a fwyn-

hawn trwy y cyfammod gras yw, nid fod 1

ni ymdreiglo niewn pechod ; ond " Gan fod

genym yr addewidion hyn, ymlanhawn oddi

wrtìi bob halogrwydd cnawd ac ysbryd ;" 2

Cor. vii. 1. Natur ffydd (y gras sydd yn

marchnattaâgaddewidion) yw puro y galon.

Yn awr, po cryfaf y newydd a dwg fiydd

oddi wi-th yr addewid am ganad Duw ì r

enaid, mwyaf y mae yn puro y gaion
;
am

fod cariad (trwy yr hwn y mae flydd yn

gweithio) yn ennyn yn fwy at Dduw trwv

hyny. Ac os unwaith y cyramer y sercu

yma dân, bydd yr ystafell yn rhy boeth i

bechod lettya yno.
DOSB VI.

Y pedwerydd, a'r sylw olaf yw, Y bydd yii

wobrwy helaeth, er jr holl galedi a'rblinfyd

a ddioddefa y Cristion yn y ryfel hon yn

erbyn pechod a Satan, y bydd iddo allu

sefyll ar orpheniad y rhyfel. Mewn rhyfel-

oedd dynol, nid yw pawb sydd yn rhyfela

ynddynt yn ennill oddi wrthynt : m roddn

ennill yrlìai'hyn, yngytfredin,ondymmliyrs

au ychydig. Y milwyi' cyffredin a ddiodd

efant fwyaf o'r caledi ; ond ychydig o'r el^

svdd yn dyfod i'w rhan hwynt. Y maen"

hwy yn ymladd i wneud ychydigo rai maw)

etto yn fwy ; ac yn fynych, hwy A dror

ymaith eu hunain gyda'r hyn a dâl yn bm
am iachau eu briwiau, neu a'u ceidw rhaj

uewynu mewn ysbytty tlawd. Eithr yn
j

rh)^fel hon, nid oes neb yn colli ond y ne.

sydd yn ffoi ymaith. Y mae gwobr ogon

eddus i bob milwr flyddlawn yng ngwersyl

Crist ; a^hwnw wedi ei rwymo.i fyny yn y

ymadrodd hwn, "Wedi gorphen pob petb

sefyll." Yn awr, y mae " sefyll" yn cyji

wys yma dri pheth ; a gosod y rhai h^

ynghyd a eglura y pwngc.

1. Sefyll, yma, ydyw sefyll yn gongcwei

wr. Dywedir am lu a orchfygir, ei fod we<

syrthio o flaen y gelyn ; ac am y congcwerw

iddo sefyll: Lef. xxvi. 17; Dan. xi. 2

Caiff pob Cristion, yn niwedd y rhyíe
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scfyll yn gongcwerwr ar ei elynion maedd-
edig, ac ar Satan, eu blaenor. Y mae y sant

yma yn cael aml fuddugoliaetli hyfryd ar

Satan. Ond (och
!) y mae gorfoledd y budd-

ugoliaethau hyn yn cael eu hattal drachefn
gan alarm newydd oddi wrth ei elyn yn
ailymosod. Y mae yn trechu un diwrnod;
ond dranoeth, ysgatfydd,y mae mewn perygl

gan frwydr arall—llawn waith yw iddo allu

cadw yr hyn a ennillodd. Ië, y mae ei

fuddugoliaethau yn peri iddo fyned o'r maes
dan waedu. Er iddo yn y diwedd drechu

y brofedigaeth ; etto, y mae yr archollion a
gafodd ei gydwybod yn y frwydr yn tywyllu
gogoniant y fuddugoliaeth. Anfynych y
daw efe ymaith heb ryw gwyn trwm am frâd

ei galon ei hun, a fu yn debygol o beri iddo

golli y dydd, a'i draddodi i law ei elynion.

Ond, er dy dragwyddol gysur, gwybydd,
Gristion tlawd, fod dydd gwynfydedig yn
dyfod, a ddiwedda yr ymladdfa yn gwbl ac

am byth, rhyngot ti a Satan: ti a gei

weled gwersyll y gelyn hwn wedi ei ddryìlio

yngwbl, heb arf wedi ei adael yn ei-law i'w

godi i'th erbyn. Ti a gei sathru ar ei uchel

leoedd, o ba rai y bu yn saethu llawer ergyd
atat. Ti a gei eu gweled oll wedi eu difurio

a'u difetha, hyd na adawer gymmaint ag un
llygredd o fewn dy fynwes i gythraul ym-
guddio ac ymlochesu ynddo. Caiff Satan,

yr hwn y crynaist mor fynych ar ei ddynes-
iad, ei sathru y pryd hyn dan dy draed.

Efe, yr hwn a barodd mor fynych i ti ostwng,
fel yr elai dros dy enaid, ac y mathrai ar dy
holl ogoniant, a gaiff yn awr osod ei wddf,
i'w sathru genyt ti. Pe ni byddai dimarall
ond hyn i'w ddisgwyl fel y ffrwyth o'n

gwylio a'n gweddio, wylo a galaru, dyled-
ewyddau llymion o farwhâd a hunanymwad-
iad, a pha beth bynag arall a ddyry ein

milwriaeth Gristionogol arnom, yn sicr

ni byddai ein llafur yn ofer yn yr Arglwydd.
Ië, dedwydd wylio a gwedd'io, hapus ddagrau
a chlwyfau, a gyfarfyddwn yn y rhyfel hon,
ond iddynt ddibenu yn y diwedd mewn
buddugoliaeth lawn a bythol ar bechod a
S&tan ! Y mae caethiwed yn un o'r drygau
gwaethaf. Po gwaelaf fyddo'r gelyn, mwyaf
atgas yw gan ysbrydoedd ardderchog.
Ofnodd Saul syrthio i ddwylaw y Philistiaid

dienwaededig, a'iammharchu trwy eu gwawd
a'u dirmyg hwynt, yn fwy na marwolaeth
waedlyd. Pwy sydd waelach na Satan?
Pa ormeswr bryntach na phechod ? Gogon-
eddus ynte fydd y dydd yn yr hwn y cawn
foliannu Duw am ein gwaredu allan o ddwy-
law ein holl bechodau ac o law Satan.
Ond, dychrynllyd fydd y dydd i chwi,

bechaduriaid, y rhai, tra y byddoch yn
edrych ar y saint yn sefyll, â choronau
buddugoliaeth ar eu penau, y bydd raid i

chwi gael—fel caethion mewn cadwynau

—

eich llusgo i ddaeardy uffern, yno i gael
tyllu eich clust i gaethiwed tragwyddol, gan

eich cliwantau. A pha farn mwy gresynol a
all Duw ei roddi arnoch? Yma, y mae
pechod yn bleser:—yno, eich poen a fydd.

Yma, yn damaid melus, yn myned i lawr yn
IJithrig :—ond yno, efe aln yn eich gyddfau.
Yma, y mae genych borthiant cyfaddas at

foddio eich chwantau; palasau i falchder
anneddu ac ymwychu ynddynt; ym-
borth danteithiol i'ch archwaeth blysig ; tai

a thiroedd, a choffrau o arian ac aur, i'ch

calonau cybyddlyd, trwy eu meddyliau
hunanfoddhaol, eistedd arnynt a deor. Ond
ni chewch chwi un o'r rhai hyn yno. Gwlad
lom yw uffern ; ni thf dim yn y fro hono o

dywyllwch i gysuro na lloni ineddyliau y
pechadur. Chwi a gewch eich chwantau

;

ond cewch fod heb yr ymborth yr hiraethwch
am dano. O! y fath boenau sydd raid i

hwnw fod—enaid yn llawn o chwant, ie,

mewn rhyw raib gwangcus am bechod—ond
mewn cadwynau, Ue nas gall efe gael dim at

foddhau ei chwantau ! Adyn balch, a allai

ddymuno meistroli y byd oll, ie, Duw
ei hun, pe gadawai efe iddo ; i hwn gael ei

gadwi lawr yng ngharchar tywyll uffern—O,
fel yr archolla ! Y pechadur maleisus, sydd
â'i galon yn chwyddo o lid yn erbyn Duw
a'i saint, fel y gallai efe eu llusgo allan o
fynwes Duw, ie, a Duw ei hun oddi ar ei

orsedd, pe byddai ganddo allu ; i hwn fod
â'i ddwylaw yn rhwym, fel nas gall

wneud dim yn erbyn y rhai sydd mor gas
ganddo-f-O, fel y poena hyn ! Dywedwch,
O chwi saint, i'r rhai y mae gradd o oruch-
afìaeth ar bechod yn bresennol mor felus,

nes y dewisech fil o farwolaethau yn hytrach
na dychwelyd i'ch hen gaethiwed dan eich

chwantau : mor ogoneddus, ynte, ydyw y
dydd hwnw yn eich golwg, pan orphener
hyn, mewn goruchafiaeth gyílawn a bythol,

heb fod dim a wneloch chwi mwy â phechod
na Satan !

2. Y " sefyll " yma ydyw sefyll wedi ein

cyíiawnhau, a'n rhyddhau, yn nydd mawr y
farn. Y mae yr ymadrodd amí waith yn y
Beibl, a gosoda allan y rhyddhâd arbenig
a fydd i'r saint, drwy sefyll mewn barn :

" Yr annuwiolion ni safant yn y farn
;"

Salm i. 5 : h-yny yw, ni chyfiawnheir hwynt.
" Os creffi ar anwiredd, Arglwydd, O Ar-
glwydd, pwy a saif ?" Salm cxxx. 3: hyny
yw, pwy a ryddheir. Y mae y Duw mawr
(cenadwyr yr hwn ydym ni yn y byd), wedi
gosod diwrnod, yn yr hwn y barna efe y byd
trwy Iesu Grist. Diwrnod difrif-ddwys a
fydd, pan gydgyferfydd pawb oll a fu byw
yn y byd—uchel ac isel, da a drwg—yn un
dyrfa, i ymddangos yn bersonol ger bron
Crist, ac o'i enau ef i dderbyn y ddedfryd
dragwyddol. Efe, yn ei wisg frenhinol o
ogoniant, a esgyn i uchel orsedd barn, a'i

luoedd gogonedduso angeliono'iamgylch,fel
cynnifer o swyddogion, yn barod i gyflawni

ei ewyllys ; ac yn ol y farn benderfynol a
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ddadgau efe, yr arweinir y rhai gwynfydedig

hyny, a gyfiawnheir ganddo, i'w deyrnas

ogoneddus ; neu y rhwymir, draed a dwylaw,

y rhai a gondemnia efe, i'w bwrw i dân

anniífoddadwy uíFern. Nid rhyfedd genyf

fì ddarfod i bregeth Paul ar y testyn hwn
beri cryndod yng nghydwybod Ffelix ; ond

rhyfeddaeh fyth fod neb wedi niyned mor
bell mewn haint gysglyd, ac annheiinlad-

rwydd cydwybod, fel nas gall y meddwl am y
dyddhwneu hadferu i'w synwyr a'u teimlad.

O, Syrs ! oni fernwch chwi y meibion a'r

merclied hyny yn ddedwydd a ffynant yn y
dydd hwaî Önid yw eich meddyliau yu

ymofyn pwy ydyw yr eneidiau dedwydd
hyny a gânt eu rhyddhau gau lais bywiog

Crist, y Barnydd? Afreidiol yw i chwi

esgyn i chwilio cofrestrau etholedigaeth yn y
nef. Gellwch wybod yma eu bod yn gyfryw

ag sydd yn ymladd brwydrau Duw ar y
ddaear, yn erbyn Satan, yn arfogaeth Duw ;

a hyn hyd ddiwedd eu bywyd. Y rhai hyn,

wedi gorphen pob peth, a safant yn y farn.

A. phe ni byddai ond wrth frawdle dyn,

rhyw lys milwraidd, lle y byddo y milwr ar

brawf am ei fywyd, naill ai i'w gondemnio

fel bradwr i'w frenin, neu i'w ryddhau fel

gwr ffyddlawn yu ei swydd. O! fel y
clustfeinia y cyfryw un, i glywed pa fodd y
byddai arno, ac y tra llonid ef pan gyhoeddai

y barnwr ef yn ddieuog ! Da yr erchid i'r

cyfryw syrthio ar eu gliniau i ddiolch i

Dduw ac i'r Barnwr am achub eu bywydau.

Pa faint mwy hyfryd fydd llais Crist

yng nghlustiau y saint, pan y gwna efe, o

flaendynionac angelion, ddadganiad cyhoedd

o'ucyfiawnder ! O, fely gwaradwyddir Satan

y pryd hyny—yr hwn a fu yn gyhuddwr
arnyntwrthDduw, a'u cydwybodau hwythau
hefyd o hyd yn eu bygwth â dychryn y dydd
hwnw! Mor syn o fraw y bydd y byd
annuwiol o weled y dom a daflasant trwy eu

henllibau a'u swn celwyddog yng ngwyn-
ebau y saint, yn cael ei sychu ymaitíi gan law

Crist ei hun ! Y rhai hyn yn cael, o enau

Crist, eu cyfiawnhau, fel rhai diffuant, er eu

galw ganddynt hwy yn rhagrithwyr ! Ai ni

fyddhyn, O, cliwi saint, yn ddigon am yr holl

ddirmyg eich llwythwyd âg ef gan y byd, a'r

ymdrech a oddefasoch gyda Thywysog y byd?

Ond nid hyn yw y cwbl. Gan hyny :—
3. Y mae " sefyll " yma yn arwyddo, saf-

iad y saint (fel cwblhâd eu gwobr) yng
ngogoniant y nef. Pan ewyllysio tywysogion

wobrwyo rhai o'u deiliaid, a wnaethantyn y
rhyfeloedd wasanaeth nodedig i'r goron, hwy
a'u dyrchafant i'r llys, megys yr eithaf a

allant ei wneud erddynt, i gaeì yno fwynhau
eu gwen frenhinol, a sefyll mewn rhyw le o

wasanaeth anrhydeddus ger eu bron yn was-

tadol. Y mae Solomon yn ei bennodi fel

gwobr mwyaf deiliaid ffyddlawn a safant o

flaen brenhinoedd. Y nef yw y ddinas

frenhinol, lle y ceidw y Duw niawr ei lys.

Dedwyddwch angelion gogoneddus yw sefyll

yno ger bron Duw :
" Mytì yw Gabriel, yr

hwn wyf yn sefyll ger bron Duw ;" Luc. i.

19: hyny yw, yr wyf yn un o'r ysbrydion

gwynfydedig hyny sydd yn gweini i'r Duw
mawr, ac yn sefyll o flaen ei wyneb, fel y
gwna gwyr llys o ddeutu eu brenin. Yn
awr, v cvfryw*anrhydedd a gaiff pob enaid

ffyddlawn :
" Fel hn y dywed Arglwydd y

lluoedd; Os rhodi di yn fy ffyrdd, ac os

cedwi fy nghadwraeth...rhoddaf i ti hefyd

ieoedd i rodio ym mysg y rhai hyn sydd yn
sefyll yma ;" Zech. iii. 7. Y mae yn cyfeirio

at y deiul, oedd âg ystafelloedd yn gyssyllt-

iedig â hi, i'r offeiriaid a weinyddent i'r Ar-

glwydd yn ei wasanaeth sanctaidd yno ; neu

at wyr llysoedd, sydd ganddynt ystafelloedd

a rhodfeydd addas i'w sefyllíaoedd, wedi eu

pennodiiddynt.ym mlialas y brenin ymaent
yn gweini iddo. Fel hyn y bydd i'r holl saint,

y rhai yr oedd Iosuah yn eu cynnrychioli

—hwy a gânt, ar ol cadw cadwraeth yr

Arglwydd inewn gwasanaeth bywyd byr ar

y ddaear, eu galw i fyny, i sefyll ger bron

Duw yn y nef. Yno, gydag angelion, hwy-
thau a gânt eu cynteddau a'u trigfanau o

ogoniant hefyd. O ! mor ddedwydd ydynt

—

hwy a gânt sefyll o flaen yr Arglwydd mewn
gogoniant! Y mae arglwyddi uchaf teyrnas

—y cyfryw ag yw ieiríl, ardalwyr, a duciaid,

—yn ei gyfrif yn anrhydedd mwy cael sefyll o

flaen eu brenin, er yn bennoeth, ac yn fynych

ar y glin, na byw yn y wlad, lley mae pawb
yn plygu, ac yn sefyll yn ben-noeth o'u

blaen hwynt. Ië, os y brenin a wahardd eu

dyfodiad i'r llys, ni wna eu tiroedd llydaiû

na'r bri cartrefol sydd iddynt, eu boddloni.

Gwell yn wir yw gweini yn y nef na

theyrnasu ar y ddaear. Y mae'n hyfryd

sefyll yma o flaen yr Arglwydd, mewn or-

dinhâd
; y mae un diwrnod yn addoliad

Duw yn well na llawer mewn lle arall. O

!

ynte, pa beth yw sefyll ger bron Duw mewn
gogoniant ! Os yw nardus y saint yn rhoddi

arogl mor beraidd, tra y mae'r brenin wrth

ei fwrdd yma, mewn pregeth neu sacrament

(Can. Sol. i. 12): O! ynte, pa lawenydd

sy raid ddylifo oddi wrth eu gweinyddiad

agos iddo, tra y mae yn eistedd wrth ei

fwrdd yn y nef; yr hon, pan y creodd

Duw hi gyntaf, a fwriadwyd ganddo i fod

yn Ystafell Bresennoldeb, ym mha un y
byddai iddo ddangos ei hun, a bod i'w weled

a'i fwynhau gan ei saint yn ei fawr ogoniant.

Mi a wn nad oes dim a weithredai yn fwy
nerthol, ie, hollol, ar ysbryd Cristion, na'r

myfyrdod mynych ac ysbrydol am y cyflwr

g^vynfydedig hwnw yn y nef, a gorona yn y
diwedd ei holl ymdrech helbulus yma ar y

ddaear. Nid oes o fath y cleddyf hwn i

dori hyd yn oed gewynau temtîisiwn, athori

penau y chwantau hyny sydd yn herio ai

ac yn gofyn gwraethaf lluoedd o resyman

ereill. Y mae agos yn ammhosibl pechi1
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gyda meddyliau bywiog a gobaith am y
gogoniant hwnw. Pan fyddo y meddyliau
am y nef yn hir o olwg y Cristion, ac yntau
heb wybod pa beth a ddaeth o'i obaith am
y lle gogoneddus hwnw, dyna'r pryd y mae
efe yn dechreu gosod i fyny ryw eilun (megys
Israel yn gosod y llo yn absennoldeb Moses
i gael dawnsio o'i fiaen). Ond os daw y nef
i'r golwg, ac iddo gael ei dwymno yn dda
gan y meddyliau am dani, chwi ellwch mor
fuan berswadio brenin i daflu ei goronbleth
i'r dom ac ymdreiglo gyda'i wisgoedd mewn
budreddi, a sant i bechu gyda disgwyliad am
ogoniant y nef. Gwaith diafol yw pechod,
nid gwaith sant, yr hwn sydd yn bendefig y
nef, ac yn disgwyl bob awr am yr ysgrifleii

a'i geilw ef i sefyll, gydag angelion a saint
gos^neddus, ger bron gorsedd Duw. Gwnai
hyn sirioli calon y Cristion, a'i gadarnhau
pan fyddo yr ymladdfa yn boethaf a'r

pelenau yn amlaf, gan ergydion diafliaid a
dynion : dim ond meddwl, "Am y nef y mae
hyn oli, lle y mae yn werth dyfod iddi, er i

ni fyned iddi drwy dân a dwfr :" " Ger bron
yr Arglwydd (medd Dafydd wrth Michal
wawdus) yr hwn a'm dewisodd i o fìaen dy
dad di, ac o flaen ei holld ef . . .y chwareuais;
a mi a chwareuaf ger bron yr Arglwydd.
Byddaf etto yn waelach na hyn;" 2 Sam. vi.

21, 22. Fel hyn, Gristion, a fyni di ysgwyd
ymaith y gwiberod o waradwyddiadau, sydd
yn neidio arnat o dân malais yr annuwiol ?

Dros Dduw yr wyf fì yn gweddío, yn gwran-
daw, yn marwhau fy chwant, yn ymwadu
â'm digrifwch anianol, fy elw, a'm pleserau;

y Duw hwnw a aeth heibio i frenhinoedd a
thywysogion, i'm dewis i, adyn truenus, i

sefyll o'i fìaen mewn gogoniant: am hyny,
byddaf etto yn waelach na hyn. O, Syrs !

pe na byddai byd arall i fwynhau Duwynddo,
etto, oni ddylem ni, tra y byddo ein bodol-
aeth genym, wasanaethu ein Gwneuthurwr ?

Y mae y nefoedd a'r ddaear yn ufuddhau i'w
ddeddfau ef, er nad oes ynddynt addasrwydd
i dderbyn gwobr am wneuthur ei ewyllys.
" Diffodded uffern, llosged y nef (ebe y gwr
duwiol), etto, mi a garaf ac a ofnaf fy Nuw."
Pa faint rnwy, pan y mae y breichiau tra-
gwyddol o drugaredd yn barod ac yn estyn-
edig i'ch dwyn, ar ddiwedd yr ymladdfa, i

wynfydedig bresennoldeb Duw! Y mae
genych weision eich hunain mor onest a
gofalus ag i allu dilyn eich gorchwyl yn
ddyfal yn y maes ar bob tywydd ; a phan
ddeìont adref y nos, yn flinedig a newynog, os
gallant gael ond eich edrychiad yn dirion
arnynt, a pheth gofal tyner am danynt, y
maent yn dra diolchgar. Ië, medd un, i

gywilyddio y Cristion dioglyd, " Pa sawl can
milldir y rhed yr Ysbaen-gi druan ar ol ei
feistr, ar daith, yr hwn nid yw yn cael ond
ychydig grystiau, neu asgwrn, oddi ar ddysgl
eifeistr?" Mewn gair, peth sydd fwy—caeth-
weision y diafol—pa beth ni wnânt, ac ni

anturiant, wrth ei orchymyn ef, yr hwn ni
fedd gymmaint i'w roddi iddynt a chwi i'ch
ci, na chrystyn, na diferyn o ddwfr i oeri eu
tafod ! Ac oni wna llawenydd y nef, a osod-
wyd o flaen y Cristion (ac i'r hwn yn sicr y
caiff fyned i inewn), iddo ef redeg ei yrfa,
a dioddef ysgarmes fer o brofedigaeth a
chystudd. Gwna yn ddiau, ac iddo gyfrif
hefyd nad "yw y rhai hyn yn haeddu eu
cytìelybui'rgogonianta ddadguddir iddo ef."

EPHESIAID vi. 14.

"Sefwch gan hyny, wedi amgylch-wregysu eich
lwynau â gwirionedd, a gwisgo dwyfroneg cyf-
iawnder."

Yr oedd yr apostol wedi mynegi, yn gj-
ffredinol (adn. 13), pa arfogaeth sy raid i'r

milwr Cristionogol ei wisgo—"arfogaeth
Duw." Yn awr, rhag i neb argraphu dwyf-
oldeb ar yr hyn sy ddynol, a bod yn hyf i

osod enw Duw ar eu heiddo ffugiol, gan alw
yn arfogaeth Duw yr hyn sy'n dyíod o'u
gweithdy hwynt eu hunain, fel y gwna y
Pabyddion a llawer o Brotestaniaid anianoi,

y rhai a ddyfeisiant arfau at ymladd â'r

diafol, na ddaeth erioed i galon Duw eu
happwyntio. Ehag hyn, meddaf, y mae yn
dyíod i ddangos yn fanylach pa beth yw
holl arfogaeth Duw, gan ei ddarlunio, ddarn
ar ol darn ; a'r rhai hyn ynghyd yn gwneud
y wisg i fyny yn gyflawn, ac yn addurno y
Cristion—heb ddim yn fyr—i gymmeryd y
maes yn erbyn ei elyn hwn. Ni a'u trinwn
yn y drefn y cawn hwynt wedi eu gosod
yma gan yr apostol. Yn unig, y niae
gair, yn fyr, i'w ddywedyd am yr agwedd a
orchymynir, lfel yr un y mae i ni ei gadw
wrth ddefnyddio pob darn : ac am hyny, y
mae hyn o flaen y cwbl, gan ei fod ya
effeithio ar y cwbl oll. Y mae'r agwedd yn y
geiriau hyn, " Sefwch gan hyny." Yr un
gair (state) sydd yma ag yn y wers o'r blaen

;

ond nid yn yr un modd ac amseriad (mood
and tense). Yno, y mae yn golygu y fuddug-
oliaeth a'r gorfoledd yn niwedd y rhyfel

:

ond yma, agwedd y Cristion yn y frwydr,
ac mewn trefn tuag at hyny. Ymadrodd
milwraidd ydyw—gair o orchymyn a arferir
gan flaenoriad ar amryw achosion wrth eu
milwyr, ac felly yn cynnwys amryw ddyled-
swyddau gofynedig gan y Cristion.

PENNOD I.

Lle y dangosir yn fyr yr angenrheidrwydd am
wrthsefyll temtasiynau Satan, ynghyd â'r
perygl o ymroddi iddynt.

1. Y mae "sefyll" yn air cyferbyniol i

ffoad gwarthus ac ymroddiad bradwrus i'r

gelyn. Pan welo cadben ei wyr yn dechreu
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cilio, ac y canfyddo ryw duedd ynddynt i

ífoi, nea ymroddi, yna cfe a lefa, Sefwch
;

hyny yw, sefwch ati yii wrol, a chedwch

eich tir yn erbyn y gelyn, fcrwy dderbyn ei

ymgyrch yn gaìonog, ac ymlìd ei ryin yn ol.

Y mae'r gair, o'i gymmeryd fel hj n, yn nodi

dyledswydd addas a pherthynol i'r CVistion.

Cymmerwch hi yn hyn o sylwad.

Stjlwad. Y mae Satan, yn ei demtasiynau,

i'w 'wrthwynebu yn gadarn—nid i ymroddi

iddo mewn un modd.
Rhcs. 1. Y mae'r gorchymyn yn eglur am

hyn: — " Yr hwn gwrthwynebwch yn

gadarn yn y flfydd ;" 1 Pedr v.*9. Ymosod-

wch mewn brwydr i'w erbyn, fel y mae
arwyddocâd y gair; ymleddwch âg ef pa

bryd býhag y delo. Rhaid yw i filwyr g.idw

yn dyn wrth eu rheol, deued a ddelo. Pan
anfonoddd Iacob Urîas i sefyll ym mlaen-

wyneb y frwydr, yng ngwyneb angeu ei hun,

nis gallai lai na gweled ei berygl ; etto, nid

yw efe yn dadleu y mater â'i gadben:

ufuddhau oedd raid iddo, er colli ei fywyd

yn y fan. Ofnusrwydd ac anufudd-dod i or-

chymyn y blaenor," a gyfrifir ym mysg y
Tyrciaid yn bechodau mwyaf damniol : ac

a gyfriíir hwynt yn feiau bychain genym ni,

sydd â Christ i'n blaenori, a phechod a Satan

yn elynion i'w gwrthwynebu \ G-all gwrth-

sefyll rhai temtasiynau gostio i ni yn ddrud:
" Ni wrthwynebasoch etto hyd at waed,"

medd yr apostol, " gan ymdrech yn erbyn

pechod ;" Heb. xii. 14
;
yr hyn sy'n arwyddo

y gall ddyfod i hyny ; ac os daw, nad yw
hyn yn newid dim ar y mater nac yn rhoddi

«n caniátâd i ymdaraw drosom ein hunain,

trwy ddewis pechu yn hytrach na dioddef.

Dywediad cadben Rhufeinaidd oedd :

—" Y
mae yn angenrheidioH ni forio, nid i fyw :"

ac a gilia Cristion oddi wrthei ddyledswydd

pan fyddo enbydrwydd yng nglynâ hi? Y
mae'r milwr yn dwyn anrhydedd ei dywysog

gydagef i'r maes, acfelly y Cristionanrhydedd

ei Ddnw, pa bryd bynag ei gclwir iymladdâg

unrhyw brofedigaetìi. Yn awrygwelirDa fri

a rydd efe ar ei aurhydedd. Yr oedd deiliaid

Dafydd yn ei gyfrif ef yn werth deng mil

o'u bywydau hwynt ; ac am hyny, hwy a

ddewìsent farw, bawb o honynt, yn hytrach

na'i beryglu ef. 0! mor anweddus ynte

ydyw rlioddi enw Duw i ddirmyg, yn

íiytrach na ni ein hunain i ychydig o ddi-

ystyrwch, colled, neu flinder amserol ! Ym-
ffrost Pomi^ey ydocdd, y gallai efe, â'i air

neu â'i amnaid,berii'w filwyr ymgríbo i fyny

i'r graig serthaf, ar eu dwylaw a'u gliniau,

er iddynt gael eu curo i lawr mor fuan ag

yr aent i fyny. Yn wir, nid yw Duw yn

wastraffus o waed ei weision ;
etto, y mae

weithiau yn profi eu cywiredd, trwy wasan-

aeth caled a themtasiynau llymion, fel y
caffo, trwy eu ffyddlondeb iddo, yn eu diodd-

efiadau drosto, orfoleddu ar Satan, yr hwn

a fu mor ddigywilydd a dywedyd wrth Dduw,

nad oedd un o'i weision anwylaf ond yn
gweini iddo ei hun wrth ei wasanaethu ef

:

11 Ai yn ddiachos y mae Iob yn ofui Duw?'|

Iob i. 9. Fel pe buasai yn un a droisai ei

wegil ar ryw ymosodiad llym, aca fuasai yn

mêüdithio Duw yn lle ymostw^ng iddo. Am
hyn, ni a gawn yr Arglwydd yn gorfoleddu

ar Satan :
" Y mae efe yn parhau yn ei ber-

ffeithrwydd, er i ti fy annog i yn ei erbyn ;"

Iób ii. 3. Fel pe dywedasai Duw, Beth wyt

ti yn ei dybied yn awr, Satan ? Oni phrof-

odd Iob di yn gelwyddwr amlwg? Y mae

genyf rai gweision, ti a weli, a'm gwasan-

aethant i heb wobr, a ddaliant afael yn eu

huniondeb pan nas gallant ddal gafael ar

ddim arall. Ti a ddygaist ymaith ei

ddaoedd, ei weision, a'iblant; ac etto, y mae

yn sefyll ei dir—ni chefaist ti dy ew^ys
arno, na'i uniondeb oddi arno.

2. Y mae Duw yn ein haddurno âg arfau

i'r diben hwn, fel y safom allan yn wrol, ac

na ymroddom i demtiad Satan. Y mae
traddodi i law gelyn gastell y byddo ynddo

arfau a defnyddiau i'w gadw, yn beth

gwarthus, ac anaddas i'r fath ymddiried. Y
mae pechod y Cristion yn fwy cywilyddus

na phechod neb arall, am fod ganddo ef

ddarpariaeth gwell at wrthsefyll. Am enaid

diras, bwriwn ei fod dan ddeniad i bechod a

fyddo yn addaw pleser cnawdol, neu elw,

nid rhyfeddod fawr ei bod yn ymollwng ar

y wys gyntaf, ac yn rhoddi ei hun i fyny yn

garcharor i Satan. Och ! ni fedd yr adyn,

druan, ddim arfogaeth am dano, i wrthsefyll

y cynnyg. Nid yw efe yn profi dim melus^

der yng Nghrist
;
pa ryfeddod ynte, os syrth

ei enaid newynllyd, o ddiffyg ymborth gwell

at fwrdd ac arlwy Satan—neu, ei fod ef—na
fedd obaith am fyd arall—yn cael ei ennilii

hela a rheibio am beth o hwn ? Ilhaid Tr

afr, meddwn, bori lle y rhwymer hi ; ac i'r

pechadur ymborthi ar y ddaear â phethau

daearol, wrth y rhai y tynraffwyd ef gau ei

galon anianol. Ond y mae gan y Cristion

obaith yn ei fynwes o feddiannu gogoniant

mwy nag y gall y byd gwael hwn ymhoni o

hono ; ie, tfydd a all ei groesawu yn awr â

pheth o lawenydd y nef
;
gan mai natur y

gras hwn yw rhoddi bod i bethau da

yr addewid. Yr helm hon wedi ei gwisgo.

a'r darian yn y llaw, a gadwai gawod gyfar

rhag niweidio Cristion. Y mae gan DduM

achos i'w gymmeryd yn waeth ar ei law ef

ei fod yn ymollwng, pan allasai sefyll, p«

buasaî efe ond yn defnyddio y grasusau i

roddasai Duw iddo er ei amddiffyn, neu yi

galw am help o'r nef er ei gymmhorth
" Ai o'r pren y gorchymynaswn i ti ni

fwytait o hono y bwyteaist ?" medd Duw yi

(Jen. iii. 11. Y mae pwys i fod ar y gair I

Nid o ran newyn y bu hyn
;
yr oedd geny

ti baradwya gyfan o'th flaen: a fwyteaistt

oedd â darpariaeth mor dda genyt at (

wrthsefyll ? Gall Duw ddywedyd wrth
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Cristion, "A fwyteaist ti o ddanteithion

Satan, pan y mae geuyt agoriad i fyned i'm

bwydgell i ? A yw dy Dad nefol yn cadw

tý mor dlawd, fel yr ä cibau y diafol i ìawr

gyda thl î"

3. Y mae diogelwch y Cristion mewn
gwrthsafiad. Y mae'r holl arfogaeth sydd

yma, wedi ei darpar i aniddiffyn y Cristion

yn ei frwydr ; a dim i'w ddiogelu wrth ffbi

:

safwn, a nyni biau'r dydd ; os ffown, neu os

ymroddwn, dyna'r cwbl wedi ei golli. Y
mae cadbeniaid mawrion, i wneud eu nnlwyr

yu fwy dewrwych, yn tori ymaith, weithiau,

bob gobaith o enciliad diogel i'r rhai a red-

ant ymaith. Fel hyn y gwnaeth William y
Congcwerwr ; cyn gynted ag y gosodwyd ei

wyr ar dir Lloegr, efe a anfonodd ymaith ei

longau vn eu gwydd hwynt, fel y byddai

iddynt fwriadu ymladd neu farw. Y mae

Duw yn symmud ymaith bob meddwl am
ddiogelwch i'r llwfrgalon. Nid oes dernyn

at y cefn o fewn i holl arfdy Duw. Sefwch,

ac y mae'r pelenau oll yn disgyn ar eich arf-

ogaeth : os ffowch, y maent yn treiddio i'ch

calonau. Geiriau i'w harswydo sydd yn

Heb. x. 38 :
" Y cyfiawn a fydd byw trwy

ffydd ; eithr os tyn neb yn ol, nid yw fy

enaid yn ymfoddloni ynddo." Yr hwn a

ddeil ei ffordd yn grediniol, bydd ei fywyd yn

ddiangol ; ond y neb a gilio, ac a red oddi

wrth ei faner (fel yr arwyddoca y gair up-

osteiletai) ni ymfoddlona Duw ynddo,oddi

eithr yn nhywalltiad cyfiawn ei ddigder

arno. Ac onid cyfnewidiad alaethus a wna
efe, sy, yn lle ymladd â Satan, yn tynu Duw i

fod yn mladdwr i'w erbyn ? Y mae cysur

wrth ymdrechu yn erbyn pechod a Satan,

pe byddai hyd at waed ; ond dim wrth or-

wedd a chwysu dan ddigofaint tanllyd Duw
y dial. Pan lwytho Satan, gall Duw ddi-

lwytho : ond pwy a esmwytha pan wasgo

Duw ? Pa ddyn ni ddewisai farw ar y
maes, wrth ymladd dros ei frenin, o flaen

marw ar esgynlawr, dan y fwyall, am ofn-

usrwydd neu fradwriaeth ?

4. Y mae'r gelyn a wnelom ni âg ef yn

un nad oes trin arno, ond trwy ei wrthwyn-

ebu. Y mae Duw yn elyn a orchfygir trwy

ymostwng iddo ; ond diafol, trwy rym arfau

yn unig.

laf. Gelyn llwfrgalon yw efe. Er iddo

ddangos gwyneb wrth demtio, calon ofnus sy

ganddo yn ei fynwes. Y mae'r gwaith y
mae efe arno yn ddrwg : ac megys y mae

j

ar leidr ofn pob goleu a welo, neu swn a

;

glywo, yn y t y mynai ei ysbeilio ; felly y
' mae Satan yn digaloni lle y caffo yr enaid yn

[ effro, ac mewn agwedd i'w wrthwynebu ef.

Y mae yn dy ofni di, Gristion, yn fwy nag

l
y byddai raid i ti ei ofni ef :

" Yr Iesu a ad-

waen, a Phaul a adwaen" (ebe y diafol)
;

Act. xix. 15. Hyny yw, mi a'u hadwaen
hwynt er fy nghywilydd ; hwy eill deuoedd

a'm gyrasant i ffoi ; a phe byddech chwi yn

gyfryw ag ydynt hwy, mi a'ch ofnwn chwi-

thau hefyd. Coelia, enaid, y mae efe yn
crynu wrth dy ffydd : estyn hi allan mewn
gweddi, i alw am help i'w erbyn ef o'r nef,

ac arfer hi yn rymus, trwy wrthsefyll ei

gynnygiadau ef ; a thi gei ei weled ef yu
diangc. Pe gwyddai milwyr mewn castell

fod eu gelynion sydd yn gwarchae arnynt

mewn cyílwr terfysglyd, ac y codent ymaith

yn sicr ar ffo, ond iddynt hwy ruthro allan,

â pha galondid a gwroldeb y lìanwai hyn

hwynt ? Y mae Ysbryd Duw, sy'n gwybod

yn dda iawn pa helynt sydd yng ngwersyll

Satan, yn anfon hyn o hysbysrwydd i bob

enaid a amgylchynir gan ei demtasiynau ef :

" Gwrthwynebwch ddiafol, ac efe a ffy oddi

wrthych ;" Iago iv. 18. Nis gall efe ein niw-

eidio heb ein cenad. Nid yw efe ddim

gystal tynwr, pan welo yr enaid heb ddyfod

ac ymroddi, nad yw ei galon ar hyn yn pallu,

o leiaf am y tro hwn, megys yn ei frwydr â

Christ : dywedir, " Efe a ymadawodd âg ef

dros amser ;" Luc iv. 13. Pan fyddo Satan

yn dal yn hir at yr un cais, y mae i'w ofni

ua roddodd y dyn hwnw iddo un nacâd hoil-

ol, er na roddodd efe iddo un addewid ^yf-

lawn. Y mae efe yn erfyniwr sy'n ymw'ran-

daw am i rywbeth ddiferu oddi wrth y
creadur a all ei galonogi ef i ganlyn ar ei

gais. Nid oes un ffordd i gael gwared o

hono ond cau y drws i'w erbyn, a nacau pob

ymddiddan âg ef

.

2il. Y mae yn elyn gormesol, ac am hyny,

i'w wrthwynebu : "Na fachluded yr haul ar

eich digofaint," medd yr apostol, "ac na

roddwch le i ddiafol ;" Eph. iv. 26; fel y
gwna milwyr, a fydd, gan ddigalondid, yn

cilio o ryw warchglawdd y gosodwyd hwynt

i'w gadw, ac yn rhoddi lle i'w gelyn ddyfod

iddo, ac ergydio yn erbyn y ddinas yn haws

nag y gallasent o'r blaen. Fel hyn, wrth ym-

roddi mewn un. demtasiwn, yr ydym yn

gollwng Satan i'r tu mewn i'n mur, ac yn

rhoddi iddo fantais deg i wneud i ni fwy o

niwed. Y dyn digUawn, tra y mae yn creu-

loni ac yn ymwylltio, nid yw, ysgatfydd, yii

meddwl dim yn rhagor na rhoddi rhediad

i'w nwydau, trwy eu gollwng allan mewn
rhyw eiriau chwerw-lym : ond och !

tra y
mae ei ddigder ef a'i gynddaredd yn rhuthro

allan drwy borth ei wefusau y mae'r diafol,

wedi cael drws agored, yn myned i «aewn,

ac yn ei hyrddio ym mhellach nag y medd-

yliodd efe. Nid â rhyw Hannibal y mae ì

ni a wnelom ;
yr hwn, er ei fod yn ymladd-

wr mawr, nid oedd ganddo allu i ddilyn a

defnyddio y manteision aroddodd ei fuddug-

oliaethau iddo, ond â diafol cyfrwys, na

chyll yn rhwydd ddim o'r tir a gaiff. Gan
hyny, y ffordd oreu i ni yw peidio rhoddi

iddo afael llaw, na chymmaint a dyfod ì'r

drws lle y mae pechod yn byw, rhag ì ni

gael ein bachu i mewn. Os ydym yn

meddwl bod heb ein llosgi, peidiwn a rhodio
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ar farwor temtasiwn. Os na fynwn ein

melynu, na safwn ym moetluler yr haul.

Yn sicr, y mae yn anghof gan y rhai hyny—

am naturwenieithiol, ddolenog, y sarph yma

—a feiddiaut ymroddi iddo mewn rhywrheth,

a cheisio genym goelio na wnftnt mewn peth

arall. Pwy a eistedd ym mysg meddwon,

can gyrchu i eisteddleoedd y pechod, ac etto,

a ymhona nad yw efe yn meddwl bodjm
oyrryw 1 Pwy a haloga ei lygaid â gwrtn-

ddrychau anniwair, ac a fydd, er hyn, yn

ddiwair ì Pwy a rydd fenthyg ei glustiau i

un o athrawiaethan Uygredig yr oes, ac etto,

a geir yn iach yn y ffydd ì Dyina amryfus-

edd cadarn y mae'r cyfryw dano. Om bydd

gan ddyn ddigon o rym i wrthsefyll batan

yn y peth lleiaf, pa reswm iddo feddwl y

gwiia efe yn y peth mwyaf ? Yr wyt yn fyr o

ras, dybygid, i'th gadw rhag ymdaflu i lyn

tro temtasiwn ; ac a wyt ti yn meddwl, pan

fyddi ynddo y deli di i fyny yn erbyn ei

lwii"c 1 Fe dybiai un fod yn haws ymgadw,

pan°yn y Uong, rhag syrthio dros ei bwrdd,

na dyfod yn ol i'r llong yn ddiogel pan yn y

môr. . .
,

3ydd. Y mae yn elyn cyhuddgar :
ac yn

ddiau, y mae ffolineb yn enw y dyn sy n

gwybod pa fath chwedleuwr yw y diafol
;
ac

etto, trwy ymroddi gyda'i demtasiwn, a rydd

chwedl yn ei safn, trwy ba un y geill ei

íryhuddo ef wrth Dduw. Y mae rhai yn

ffòl-siarad nas gall dewiniaid wneud mwed

nes y derbyniont rodd. Ond yr wyf yn sicr,

tra na ddangosech di ryw dynerwch ir

diafol, na ddichon efe dy ddrygu, am nas

gall efe dy gyhuddo. Oan hyny, dal di at

fwriad Iob : "Fy nghyfiawnder nis gollyng-

af ; ni waradwydda fy nghalon fì
_

tra y

byddwyf byw ;" Iob xxvii. 6. Yn wir, nid

yw yn fyd trwm gyda'r enaid, nes y byddo

y cyfarthiad yn y t. Cydwybod, nid y

diafol, yw y gwaedgi sy'n tynu y creadur i

lawr. O! na äd i hono dy waradwyddo ;
a

da fydd i ti.

PENNOD II.

Lle y dangosir pa beth yw i Gristion scfyll mevn

trcfa, ynghyd áH ddyledtwydd yn y pne-
di'wl hwn, a pherygl y rhai a grwydrant o u Ue

eu hunain.

2. Ymae "sefyll" yn cyrhaedd i gym-

maint a sefyll bob un yn ei reng a i sefyllfa

briodol; acyma,yn gyferbymol i bob an-

nhrefn, neu grwydro allan on lle. 1 an

welo cadben ei filwyr yn teithio, neu yn

ymladd, allan o'u rheng a'u trefn ;
yna, efe a

lefa, " sefwch." Y niae disgyblaeth falwr-

aidd mor fanwl yn yr achos hwn fel nad

yw yn caniatau i un syflyd o'ile heb warant

neillduol. Fe gostiodd i rai eu bywydau

amymladd allan o'u lle, er ymladd gyda

niawr lwydd. Lladdodd Manlius ei fab ei

hun am y bai hwn yn unig. Oddi yma y
sylwad yw hyn.

Sylw' Y dylai pob Cristion ofalu am
sefyll mewn trefn, yn y lle neillduol y gos-

ododd Duw ef ynddo. Ffordd Satan yw
gwasgaru yn gyntaf, ac yna anafu. Y mae

trefn°yn arwyddo fod cymdeithion: un a

fyddo yn rhodio wrtho ei hun nis gall fyned

aìlan o'i reng. Gan hyny, y mae'r 11 e hwn,

a'r rlieng y mae'r Cristion i sefyll ynddo,

yn perthyn i ryw gymdeithas neu gyfeilhon

mae efe yn rhodio yn eu mysg.
_
Gellir

ystyried y Cristion mewn perthynas i gym-

deithas deirplyg: eglwys, gwladwriaeth, a

theulu. Y mae ynddynt oll amryw raddau

a lleoedd : yn yr eglwys, swyddogion ac ael-

odau cyffredin : yn y wladwriaieth, swydd-

ogion a phobl: yn y teulu, meistriaid a

gweision, rhieni a phlant, gwr a gwraig. Y
mae llwyddiant y cymdeithasau hyn yn sefyll

yn y drefn a gedwir ;
pan fyddo pob olwyn yu

troi yn ei le, heb wrthdaraw ;
a phan fyddo

pob un yn cydgyfranu wrth gyflawni dyl-

edswydd ei le, at fudd y gymdeithas oll.

Ond yu fynylach ; y mae dyn yn sefyll yn

drefnus yn ei le, pan fyddo yn gwneud y tn

pheth hyn :

—

.

» 1. Pan fyddo yn deall dyledswydd briod-

ol ei le a'i sefyllfa :
" Doethineb y call yw

deall ei ffordd ei hun ;" Diar. xiv. 8; "ei

ffordd," hynyyw, y ffordd y dylai efe yn

neilìduol ei rhodio. Ni lesâ i ddyn wybod

y ffordd i Gaerefrog, os i Lundain y mae

yn myned. Er hyn, mor dueddol ydym 1

fyfyrio ar ffordd a gwaith un arall, yn lle

yr eiddom ein hunain ! Y gwas ar ddyled-

swydd ei feistr, nid ar ei ddyledswydd ei

hun i'w feistr; y bobl ar ddyledswydd y

gweinidog, yn lle ar eu dyledswyddau eu

hunain i'r rhai sy drostynt ynyr Arglwydd.

Nid gwybod dyledswydd un arall, nage, na

beio ar esgeulusdra un arall, ond gwneuthur

ein dyledswydd ein hunain, a'n dwg ni yn

I

ddiogel a chysurus i ben ein taith. A p

fodd y gwnawn hi, oddi eithr i ni ei gwybod?

Ni roddodd Solomon brawf mwy o'i ddoeth-

ineb mewn un peth, nag wrth ofjm doethm-

eb gan Dduw, i'w addasu at ddyledswydd

ei sefyllfa. , , . J
2il. Pan fyddom, ar ol gwybod dyled

Bwydd ein sefyllfa, ynsefyll ati yn gydwyb-

odol, ac yn ymdreulio dros Dduw ynddi.

Ythynoeddarchiad Paul i Timotheus yr

ei lé hyny sy raid i bob Cristion fod yn e:

le yntau: y mae arno fyfyrio ar y pethai

hyn, ac ymroddi yn gwbl i gyflawmad o:

ddyledswydd, megys Cristion yn y cyfry^

le a galwad : "Yn y pethau hyn aros
;

ìlim

iv . 15—bydded dy galon yn y gwaith,
}

thithau yn hollol o ddeutu. Y mae gwr

rym duwioldeb yn sefyll yn hyn. Y m»

crefydd, oni chaiff hi fod yn arferedig yi
creiYUd, uiii ui.ua «» —- j ~— ,

ein hamryw sefyllfaocdd a'n lleoedd, yi

inyncd yn wawd, ac yn diflanu ì ryw dy
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rag, y nesaf petli i ddim. Etto, y mae

lawer na feddant ddim at brofi eu hunain

m Gristionogion ond proffes noeth ; am y
•hai, gallwn ddywedyd, fel y djwedir am y
>ren sinamon, fod y rhisg o fwy gwerth na

lim a feddant heb law hyny. Y cyfryw y
lywed yr apostol am danynt :

" Y maent yn

)roffesu yr adwaenant Dduw ; eithr ar

veithredoedd ei wadu y maent, gan fod yn

fiaidd, ac yn anufudd, ac atbob gweithred

Ida yn anghymmeradwy ;" Tit. i. 16. Pa
^eithredoedd da y mae'r apostol yn eu

çolygu, fe welir yn y geiriau nesaf {pen. ii.

.), lle y mae, mewn cyferbyniad i'r rhai

Ìrwg uchod, yn gwasgu y dyledswyddau

iyny, a ddylai Cristionogion, yn eu lleoedd

i'u perthynásau neillduol, eu cyflawni,

negys y gweddai i dduwioldeb. Cristion

la, agwraig ystyfnig; dyn duwiol,a gwas an-

fyddlawn, neu fab anufudd, sy'n wrthddy-

vediad na ellir ei gyssoni. Yr hwn ni rodia

m ei d,nid yw ond rhagithiwryn yr eglwys.

Yr hwn nid yw Gristion yn ei siop, nid yw
Iristion yn ei ystafell, pe ar ei liniau mewn
Tweddi. Os archollir crefydd mewn un rhan,
?
e'i teimlir ym mhob rhan. Os adfeilia hi

m ffordd, nis gall gynnyddu un ffordd arall.

Nid yw pawb a fyddo yn methu mewn
crefydd, yn methu yr un ffordd. Megys y
mae o ran ein bywyd naturiol

;
gwelir fod

t-hai yn marw tuag i fyny, a rhai tuag i

waered: yn y naill—y rhanau eithaf— y
traed, sydd yn marw gyntaf ; ac felly angeu a

ymgriba i'r coesau, ac aymeifil o'rdiwedd yn

y rhanau bywydol. Yn y llall, ei ranau

penaf a ymaflir ynddynt yn gyntaf. Felly

mewn proffes, ymddengys adfeiliad rhai, yn
gyntaf , trwy esgeuluso dyledswyddau perth-

ynol i'w galwedigaethau neillduol, a'r hyn
sy ddyledus arnynt yn ol eu lle a'u perthyn-

as â dyn ; tra y maent, hyd yn hyn, i'w

gweled yn dra dyfal a gwresog yn nyled-

swyddau addoliad Duw, yn gwrandaw, yn
gwedd'io yn fynych, a'r cyffelyb. Ereill a

gloffant yn y rhai hyn yn gyntaf : ac, ar yr

un pryd, a ymddangosant yn dra manwl yn

y lleill. Mae y naill ffordd a'r llall yn
gyffelyb andwyol i'r enaid—y ddwy yn cyfar-

fod yn ninystr grym duwioldeb. Hwnw
sy'n sefyll mewn trefn, a fyddo yn gwneud
cydwybod o'rhollddyledswyddau sy'n perth-

yn iddo, yn ei le, tuag at Dduw neu ddyn.

3. At sefyll mewn trefn, y mae yn angen-

Irheidiol i ni gadw terfynau ein lle a'n

igalwad. Gorchymynwyd i'r Israeliaid

!

" wersyllu bob un wrth ei lumman ei hun ;"

i Num. ii. 2—yn ol trefn, medd y cyfieithiad

tGroeg. Ni chaniata Duw i neb fod^ yn

,

grwydriaid o'u lle ym myddin ei saint

:

i

" Megvs y darfu i'r Arglwydd alw pob un
;

I felly r'hodied :*' 1 Cor. vii. 17. Rhaid i'n

I rhodiad fod yn y Uwybr hwnw y mae'n galw-

I ad yn ei bennodi. Am hyn y gorchymynir
i ni bawb, "wneuthur ein gorchwylion ein

hunain;" 1 Thes. iv. 11. Nid gwaith y
milwyr cyffredin yw yr hyn sydd yn perthyn

i'r blaenor niewn llu ; nid gwaith y deiliaid

yw gwaith y llywydd ; nid gwaith y gwein-

idog sydd yn eiddo'r bobl. Yr hyn sydd
gyfiawnder yn y llywydd, sy lofruddiaeth

niewn un arall. Ein pethau ein hunain yw
y pethau sydd yn dyfod o fewn cylch ein

galwad cyffredinol, neu neillduol : allan o'r

rhai hyn, yr ydym allan o'n hesgobaeth.

O, y fath fyd llonydd a gaem pe byddai

pob peth, a phawb, yn adnabod ei le ei hun \

Pe cadwai'r môr ei le ei hun, ni chaem
weled ei ryferthwy : pe cadwasai dynion eu

lleoedd, ni chawsem chwaith weled y fath

lifeiriant o bechod, nac o drueni, ag y bu
agos i'r oes annedwydd hon foddi ynddynt.

Ond rhaid i hono fod yn geulan gref yn wir,

a ddichon ddal ein hysbrydoedd ffrydiol ni o

fewn eu terfynau eu hunain. Cafodd Pedr

ei hun ei geryddu yn llym am chwilio, o fan-

ylgais, i'r peth nad oedd yn perthyn iddo :

" Beth yw hyny i ti ?" Ioan xxi. 22. Fel pe

dywedasai Crist: Pedr, edrych di at dy _fater-

ion dy hun ; nid ywhyny yn perthyn i ti. Fö
allai, medd un, mai y cerydd hwn a wnaeth.

i Pedr, ar ol hyn, roddi gorchymyn mor
ddifrifol yn yr achos, a nôd mor ddu ar y
pechod hwn, fel y gellwch gael yn 1 Pedr
iv. 15. Y mae efe yno yn gosod yr ymyrwr
ym mysg llofruddion a lladron.

_

Yn awr, at osod pob un yn ei le, ac annog

pawb i sefyll yno mewn trefn, heb dori eu

rheng, gall y pum ystyriaeth canlynol, mi
dybygwn, fod o bwys, yn enwedig gyda'r

rhai hyny ag y mae gair Duw yn yr Ys-

grythyr etto yn cadw ei awdurdod
_

gyda

hwynt, i sefydlu a therfynu eumeddyliau:

—

laf. Ystyria nad ydyw yr hyn a wnelych.

allan o'th le yn gymmeradwy gan Dduw, am
nas gelli ei wnued mewn ffydd, heb yr hon,

y mae yn ammhosibl rhyngu bodd Duw ; ac

nis dichon fod mewn ffÿdd, am nad oes genyt

un galwad. Ni rydd Duw i ti ddiolch am
wneud y peth na osododd efe di arno. Mae
yn bosibl fod genyt fwriad da : felly yr oedd

gan Uzzah, wrth ymaflyd yn yr arch : etto, y
modd y barnodd Duw am ei zel, gwelwch yn

2 Sam. vi. 7. Gallodd Saul ei hun wneud
chwedl deg am ei waith yn aberthu ; ond ni

wnaeth hyny y tro iddo. Y mae yn gweddu

i ni, nid yn unig ofyn i ni ein hunain, beth

yw yr hyn a wnawn, ond hefyd pwy sydd

yn gofyn hyn ar ein llaw? Yn ddiau, fe

fydd i Dduw, yn y diwedd, wasgu yr ymo-

fyniad atom ; a drwg fydd i ni os na allwn

ddangos ein hawdurdodiad. Mae yn rhaid

i ni esgeuluso ein gwaith ein hunain, cyhyd

ag y byddom yn brysur o ddeutu gwaith un
arall. Y mae y ddyweddi yn addef hyn:
" Gosodasant fi i gadw gwinllanoedd ereill

;

fy ngwinllan fy hun nis cedwais ;" Can. i. 6.

Ni allai hi edrych at yr eiddo ereill, a'i

gwinllan ei hun hefyd. Bydd i'n haiarneiii
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hun oeri, tra y bydddom yn curo haiarn un

aralL Ac y mac yn rhaid i hyn anfoddhau

Duw—gadàel y gwaith y gosododd Duw ni

arno, i wneud yr hyn ni orchymynodd efc

erioed. Pan alwo meistr ei ysgolhaig ys-

telciog i gvfrif, wedi iddo fod ar goll o'r ys-

gol àm rai dyddiau, A fydd ynesgus digonol

iddo ddywedyd wrth ei feistr ei fod ef yr

holl amser yng ngweithdy hwn a hwn, yn

gweithio CC'ì aì'íau cf ì Na fydd yn sicr
:
yn

yr ysgol yr oedd ei waith ef, nid yn y
gweithdy hwnw.

2il. Trwy adael ein lle a'n galwad priodol,

yr ydym yn amddifadu ein hunain o nawdd

Duw. Yr addewid yw, y ceidw efe ni yn

êin holl ffyrdd : Salm xci. 11. Pan elom m
allau o'n ffordd yr ydym yn myned tu allau

i gvsgod ei aden ef. Y mae gcnym le rhag-

orol am hyn : "Yn yr hyn y galwyd pob un,

yn hyny arosed gyda Duw ;" 1 Cor. vii. 24.

Cratfwch ar y geiriau—" arosed gyda Duw."

Fel y carwn rodio yng nghymdeithas Duw,

y mae yn rhaid i ni aros yn ein lle a'n gal-

wad : y mae pob cam oddi wrtli hyny yn

ymadawiad oddi wrth Dduw. A gwell yw
aros gartref niewn lle gwael a galwadisel,

yn yr hwn y gallwn fwynhau cymdeithas

felus â Duw, na myned i'r llys, a byw yno

hebddo ef. Y mae yn debyg i chwi glywed

am yr esgob duwiol hwnw, a ddisgynodd ar

ei daith mewn tafarndy, ac wedi ymddiddan

â gwr y t, a'i gael ef yn wr tra Atheistaidd,

neu annuw, a alwodd yn fuan ar ei waa, i

ddwyn ei geífyl iddo, gan ddywedyd, na

lettyai efe yno, am nad oedd Duw yn y^
lle

hwnw. Yn wir, pan fyddych mewn rftyw

le, neu ar ryw waith, na alwyd mo honot

idclo, gallwn yn ddiogcl ddywedyd, "Nid
yw Duw yn y lle na'r gwaith hwnw." A
pha fath anturiaeth hyf yw i ti aros yno, lle

lle nas gelli ddisgwyi ei brcsennoldeb ef i

gynnortìiwyo, nac amddiílyn? " Gwr vjl

ymdaith o'i le ei hun sydd debyg i aderyn

yn cilio o'i nyth ;" Diur. xxvii. 8. Cymmer-
odd Duw ofal roillduol na chai yr aderyn a

fyddai yn eistedd yn ei nyth, ac ar ei hwyau,

ddim niwed : Deut. xxii. G. ünd nid ydym
yn cael dim i'w diogelu, oa caid hi ar grwydr.

' Wrth ddilyn gwaith ein sefyllfa, y mac gen-

ym air y nef er ein diogeliad : ond bydclwn

dan ein perygl, os awn i grwydro. Yr ýdym,

yn hyn, yn debyg i Simei allan o'i derfynau

(1 Bren. ii. 40), ac yn rhoddi ein hunain yn

agored i ryw farn ncu gilydd. Cyffelyb

beryglus ydyw gwneuthur y peth na'n gal-

wyd iddo, ac esgeuluso neu beidio gwneuthur

dledswydd ein lle. Megys na allai y
ddaear oddef treiswaith Corah, ond eilyngcu

ef a'i wyr, am geisio yr hyn ni pherthynai

iddynt; fclly, nis gallai y môr oddef, ond

tystio yn erbyn Ionah, y proçhwyd ffoadur-

us, gan nacau ei droafflwyddo ef, oedd yn

diangc o'r lle a'r gwaìtn y galwasai Duw ef

atynt. Ic, ni chynnwysai y ncf ei hun mo'r

angelion, ar ol iddynt unwaith adael eit lie

eu hunain, a'r swydd y gosodasai eu Crewr

hwynt vnddi. Felly yr wyf yn cael y
deongliad mwyaf tebygol ar y geiriiu yn

Iudas 6. Y mae dinystr eneidiau lawer yu
dyfod arnynt trwy y drws hwn. Yn gyntaf,

hwy dorant y rheng ; ac yna, a arweinir ym
mhellach i brofedigaeth. Y mae Absalom,

yn gyntaf, yn edrych dros y clawdd, yn ei

feddyliau o uchelgais: yn freuin y mynai

efefod; ac y mae'r chwant gwibiog hwi»,

tu hwnt i'w'ie, yn gollwng i mewn y pech-

odau ysgeler hyny—gwrthryfel, llosgach, a,

llofruddiaeth ; a'r rhai hyn yn ei addfedu,

ac o'r diwedd yn ei draddodi i law dialedd

dwyfol. 'Y mae'r apostol yn cydgyssylltu

trefn a chadernid :
" Yr ydwyf gyda chwi,

yn yr ysbryd, yn llawenychu, ac yn gweled

eich trefn chwi, a chadernid eich ffydd :"

Col. 2. 5. Y llu a safo mcwn trefn daclus,

pob un yn ei le, ac ar ei ddyledswydd, yn

foddlawn i'w waith, y mae mewn ystyr yn

anorchfygoL Pa fodd y bu i ainryw, yu

ein dyddiau ni, syrthio oddi wrth eu cad-

ernid, ond trwy dori eu trefn ?

3ydd. Ni acliwynir byth ìirnom am fod

heb wneuthur gwaith un arall :
" Dyro

gyfrif o'th oruchwyliaetli ;" Luc xvi
;

2 ;

hyny yw, o'r hyn oedd wedi ei ymddiried i

ti yn ol dy swydd. Gallwn yn wir fod yn

gyfranogion ym mhechod a throsedd un arall

yn ei le : " Na fyddwch gyfranogion â

hwynt;" Eph. v. 7. Ymao modd i ui gyf-

ranogi ym mhechodau ereill, onibyddwn yn

dra gwyliadwrus : ac am hyny, gallwn roddi

Amen wrth wèddi y gwr duwiol lnvnw,

"Arglwydd, madden i mi fy mhechodli

rhai ereill." Gall marsiandwyr fasnachu d

llongau nad yw yn eiddo iddynt hwy :
gall-

Avn ninnau bechu â dwylaw rhai ereill
:
ac

un ffordd enwedigoljdyw, pan na roddom

i'n brawd y cymmhorth, yn ei le a'i orchwyl,

y rhwymir ni i'w roddi trwy ein lle a'n perth-

ynas. Ond nid ein i)echod ni ydyw ein bod

heb gyflenwi diffyg rhai ereill, trwy wneud

yr hyn sydd yn ammherthynol i'n lle nL

Yr ydyni' i weddîo dros swyddogion, am
iddynt reoli yn ofn Duw : cithr oni wnfiut,

nid oes i ni ddringo ar y faingc, a gwneud eu

gorchwyl yn eu lle. Nid yw Duw yu gofyn

genym ond llydillondeb yn ein lle. Ni fei^vn

ar bren afalau, os bydd yn llwytliog o afalau

(ffrwyth ei ryw ei hun), er nas gallwn gael

na fìigys na gwinwydd yn tyfu arno. Odd]

wrth eu gwreiddyn a'u boncyíF priodol >

disgwydiwn ni y rhai hyn. Y mae hwnw
yii^brcn ffrwythlawn yng ngwinllan Duw,

sydd yn dwyn ei ffrwyth yn ei bryd : Salm

i. 3.

4ydd. Cysur tlawd sydcl wrth ddiod

;u:i"wneud yr hyn nid ydoedd yn waith

llc a'n galwad. Cyn i ni gychwyn at

rhyw orchwyl, y mae'n gweddu i ni ofyn

ui'oin hunain, a liyny yn ddifhfol, Pa
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yw ein taclau, os goddiweddir ni gan ystorni

yn ein mordaith. Ffolineb yw cycliwyn ar

ánturiaeth na wna ein dwyn trwodd a thalu

ein costau, er pob colled a helbul y dichon

ein dwyn ni iddynt. Yn awr, nid oes na

chysur na chymmhorth i'w ddisgwyl ocìdi

wrth Dduw mewn un math o ddioddefaint,

oddi eithr i ni allu profi mai ei eiddo ef yw

y gorchwyl y buom yn dioddef o'i blegid :

" Er dy fwyn di yr ydys yn ein lladd ar hyd

y dydd," medd yr eglwys : Salm xliv. 22.

Ond os daw dioddef o hyd i ni allan o'n

lle a'n galwad, nis gallwn ddywedyd, "Er dy

fwyn di y cystuddir ni fel hyn ac fel hyn ;"

ond er ein mwyn ein hunain : a chwi wydd-

och y ddiareb, " Hunan-weithio, hunan-

dalu." Y mae'r apostol yn gwneud gwahan-

iaeth tra mawr rhwng dioddef fel ymyrwr,

a dioddef fel Cristion : 1 Pedr iv. 16. Am
yr olaf y dywed efe, " Na fydded gywilydd

ganddo; ond gogonedded Dduw yn hyn o

ran." Ám yr ynryrwr, y mae yn ei gydieuo

â lladron a lleiddiaid : ac y mae ilr rhai

hyny, mi dybygwn, achos i gywilyddio ac

ofm hefyd/ Y saer a gaffo doriad neu friw

ar ei goes, gan ei fwyell, pan fyddo wrth

waith ei alwad, gall ei oddef yn fwy amyn-

eddgar a chysurus nag un a fo'n ymhel yn
ysmala â'i arfau ef, ac heb fod iddo ddim

a wnelai â'r cyfryw orchwyl. Pan oddi-

weddocystudd neu erlidy Cristionarei daith,

yn y ffordd y gosododd Duw ef arni, gall

ddangos y Beibl, fel y gwnaeth y gwr duw-

iol hwnw, wrth ddioddef dros Grist, a

dywedyd, "Hwn a'm gwnaeth i yn dlawd
;

hwn a'm dygodd i garchar :" hyny yw, ei

gred i'r gwirioneddau, a'i ufudd-dod i'r

gorchymynion sydd ynddo. Ac am hyny,

gall efe ddisgwyl yn hyderus cael dioddef ar

gost Duw, fel y milwr am gael ei gadw a'i

gynnal gan ei frenin, yng ngwasanaeth yr

hwn y collodd ei aelodau. Ond y llall, a

redo allan o'i le, ac a gyfarfyddo felly â

dioddefiadau, y mae ganddo hyn i'w chwer-

wi, nad oes iddo edrych am ddim oddi wrth
Dduw, ond cael ei ddwys guro am ei boen.

Megys y gwneir â. phlentyn, a gaffo ryw
niwed tra y mae yn gwibio ar led, pan ddel

adref yn yr hwyr, â'i wyneb wedi cleiso, efe

a gaiff gurfa yn chwaneg gan ei dad am
fod oddi cartref . Gwasgodd hyn yn drwm
ar ysbryd y gwr dysgedig hwnw yn yr Al-

maen, Ioan Ffuncius
;
yr hwn, o fod yn

weinidog yr efengyl yn llys ei dywysog, a

drodd yn weinidog llywodraeth i'w dywys-
og : a chafodd yn y diwedd, am ryw gynghor

. drwg, neu o leiaf, a farnwyd felly, ei gon-

demnio i farw. Cyn dioddef, yr oedd ei

alar yn fawr am iddo adael ei alwad ; ac i ry-

buddio ereill, canodd bennill i'r ystyrhwn ;

—

" Dy le a'th alwad cadw

;

Dysg hyn oddi wrthyf fi

:

A ffo rhag swyddymyraeth

;

Mae'n waeth na'r pla i ti."

5ed. Ysbrya crwydrwibiog sy'n gyffredm

yn cymmeryd dynion allan o'u lle a'u galwad.

Yr wyf yn addef fod cynnhyrfiad nerthol, a
gafodd rhai o weision Duw o'r nef i

wneuthur pethau anghyffredin ; megys y dar-

llenwn yn y Beibl am Moses, Gideon,

Phineas, ac ejreill. Ond enbydus yw ym-
honi i'r cyffelyb : ac anghyfreithlawn yw
disgwyl yn awr am y fath awdurdodiad o'r

nef, pan y mae Duw yn ei roddiallan mewn
ffordd fwy cyffredin, ac wedi gosod rheolau

am hyn yn ei air. Cystal fyddai i ni ddis-

gwyl cael ein dysgu yn ddigyfrwng, heb

arfer y moddion cytfredin, a chael ein galw

felly. Pan welwyf rai wedi eu donio yn
wyrthiol, fel y prophwydi a'r apostolion, yna

mi feddyliaf fod y galwad digyfrwng yr ym-
honant iddo yn awdurdodedig. Yn ddiau,

ni a gawn yn y gair fod galwad anghyffred-

inol a dysgeidiaeth anghyffredinol yn cyd-

fyned. Wel, edrychwn beth yw yr ysbryd

gwibiog sydd yn dwyn llawer allan o'u lle a'u

galwad. Nid yr un ydyw bob amser.

Weithiau segurdod ydyw. Yn gyntaf, Y
mae dynion yn esgeuluso yr hyn a ddylent

ei wneud ; ac yna hawdd yw eu perswadio i

ymyru â'r hyn nad yw yn perthyn iddynt.

Y mae'r apostol yn bwrw yn amlwg at hyn:
" Y maent yn dysgu bod yn segur, gan

rodio o amgylch o dÿ i d ; ac nid yn segur

yn unig, bnd yn wag-siaradus ;" 1 Tim. v.

13. Y mae segurddyn yn rhodianwr; y
mae ei droed ar y trothwy, yn hawdd ei

dynu o'i le ei hun, ac mor ebrwydd i esgob-

aeth un arall. Y mae ganddo amser i wran-

daw' dadwrdd Satan. Y neb ni fyn wasan-

aethu Duw yn ei le ei hun, bydd i'r diafol,

yn hytrach na'i fod heb waith, ei anfon ar

ei neges ef, a chael ganddo roddi ei gryman
yn d gwr arall. Yn- ail, Balchder ac an-

foddlonrwydd sy'n peri i ddynion adael eu

lle. Y mae rhai yn dra anhapus yn hyn,

trwy fod â'u hysbrydoedd yn rhy fawr ac

uchel i'r lle y gosododd Duw hwynt ynddo.

Y mae eu galwad, fe allai, yn isel a gwael,

ond eu hysbrydoedd yn uchel ac am ymgodi:

a phryd y dylent ymgais am gael eu calonau

at eu sefyllfa, eu dyfais hwy yw, pa fodd i

gael eu sefyllfa at eu calonau beílchion. Y
niaent yncyfrif eu hunain yn dra annedwydd
tra y maent wedi eu cau o fewn y fath der-

fynau cyfyng. Yn wir, y mae'r holl fyd yn
rhodfa rhy gyfyng i galon falch ; nid oedd

y byd yn rhoddi ond llonyddiad bachi
Alecsander. A gymmerant hwy eu cuddio

yn y dorf, neu mewn congl dywyll, a marw
cyn rhoddi i'r byd wybod eu gwerth 'i Na,
ni allant ei oddef ; ac am hyny, rhaid yw
iddynt fyned ar y chwareufwrdd, a dangos

eu hunain ryw ffordd neu gilydd. Nid
gwaith yr offeiriaid oedd mor hoffgan Corah
a'i gyfeillion, ond y bri oedd yn canlyn eu

gwaith : o hwn yr oeddynt yn chwennych
cyfran, ac yn anfoddog wrth weled ereül yu
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ei gael yn eu lle hwynt. Nid y zel oedd

gan Absalom o blaid cyfiawnder a barodd

?w ddannedd ddyferu ar ol coron ei dad ;
er

niai hyn oedd y lliw teg a roddodd efe ar ei

uchelgais. Y mae'r eyfryw leoedd, yn yr

eglwys a'r wladwriaeth, yn flodau mor hardd

nes yw ysbrydoedd uchel, yin mhob oes,

wedi chwennych cael eu planu hwynt yn eu

gardd, er nad ydynt hwy yn tyfu un amser

g\ 8 al a" 1 yn eu daear eu hunain. Mewn un

arall, anghrediniaeth ydyw. Hyn a wnaeth

i Uzza estyn ei law yn fyrbwyll 1 ddal yr

arch oeddya ysowyd: yr hon, am nadoedd

efe yn Lefiad, nid oedd iddo gyffwrdd a hi.

(Gwel iYiun. iv. 5—15). Och, wr da, yr oedd

ei ffydd ef yn siglo yndrymach na'r arch :
trwy

ofni codwm hon, efe a syrthiodd ei hun hyd

y llawr. Nid oes ar Dduw eisieu ein cam-

wedd ni i ddal i fyny ei ogoniant, ei wir-

ionedd, na'i eglwys. Yn olaf, Mewn rhai,

zel dan gamhysbysrwydd ydyw. Mae llawer

yn tybio y gallant wneud rhyw waith am eu

bod yn medru. Hwy a fedrant bregethu
;

ac am hyny, hwy a aìlant : pa ham ynte y

mae doniau ganddynt i Yn sicr, nid yw yn

rhaid i un o ddoniau y aaint fyned yn ofer,

er na byddont wedi eu rhoddi allan yng

ngwaith v gweinidog. Y mae i'r Cristion cy-

fí'redin faes eang, y gallíod yn wasanaothgar

ynddo i'w frodyr: nid yw yn angenrheidiol

iddo dori y cae a osododd Duw, a phen trwy

hyny v fath annhrefn ag a welwn ni sydd

yn bod yn ganlynol i hyn. Ni a ddarllenwn

yn y gyfraith Iuddewaidd (Ecsod. xxii. 6),

os rhoddai un dân mewn (cao) drain, ac i'r

tân hwnw losgi ýd mewn tas, neu faes, fod

arno dalu iawn ; er mai yn y drain yn unig

y rhoddasai efe dân, ysgatfydd, heb fwriadu

niweidio yr d ; a'r rheswm oedd, am fod ei

waith ef yn tanio y drain yn achos o losgi

yr d, er nad oedd efe yn bwriadu hyny.

Nis beiddiaf fi ddywedyd fod pob Cristion

neillduol, a ymaflodd yng ngwaith y gwom-

idog yn bwriadu gwneud y fath derfysg yn

yr eglwys ag sydd wedi bod, ac yn bod etto,

yn drwm yn ein mysg. Na ato Duw i mi

feddwl hyny. Ond, O, na allwn eu glauhau

rhag bod yn gyfranogion yn y peth, gan eu

bod wedi rhoddi tân yn y cae a osododd Duw
rhwng galwad y geinidog a'r bobl. Os

bydd y weinidogaeth yn swydd neill-

duol yn eglwys Crist (yr hyn, mi a fedd-

yliwn, y bydd i'r gair ei gymhell arnom),

yna, y mae yn rhaid i ni addef hefyd nad

ydyw yn waith i neb, er mor ddoniol fyddo,

oddi eithr ei alw i'r swydd. Y mae llawer

i'w cael mewn teyrnas a allent wneuthur

negeswaith y brenin, y mae yn debygol,

cystala'i genadwr ef : etto, nid oes neb yn

cymmeryd y swydd ond y neb a anfonir ac

aallddangos ei dystlythyrau. Y rhai ni

anfonwyd, ac ni awdurdodwyd, trwy alwad

Duw i waith y weinidogaeth, hwy a allant

lefaru gwirioneddau gystal a'r rhai a anfon-

wyd : er hyn, gallwn ddywedyd ain yr hwn
sydd yn gweithio yn ol ei alwad ei fod yn

pregethu trwy awdurdodiad, ac nid fel y
rhai na allant ddangos dim awdurdod ond

yr hyn a ddyry eu tyb eu hunain aiiieu don-

iau ou hunain iddy'nt. A wyt ti yn hoffi

gwaith y gweinidog? Pa ham na chwen-

nychit ti y swydd fel y geilit wneud y

gwaith mewn modd derbyniol? Yr wyt yn

cael dy hun wedi dy ddonio, dybygit ti, i'r

gwaith : oni fyddai yr eglwys yn gymmhwys-

ach i farnu na thi dy hun ? Ac os caid di

fellyganddvnt hwy, a appwyntiwyd i'th brofi,

pwy ni roddai i ti ddeheulaw cymdeithasî

Nid yw y llafurwyr ym maes Crist mor lli-

osog na byddai derbvniad i'th help üithau,

os gelli ei roddi. Ond fel yr wyt ti yn ym-

ddwyn, yr wyt yn dwyn dy hun dan aui-

mheuaeth ym meddyliau Cristionogion

pwyllog ; fel y byddai achos i ammheu g\\T,

a ddeuai i'r maes, lle y mae byddin gan ei

frenin, ac a honai ei fod yn dyfod i wneud

gwasanaeth i'w lywydd, yn erbyn y gelyn

cvífredin ; er hyn, gan sefyll ar ei ben ei

hun, uwch ben llu a gasglodd efe ; ac yn

gw.íhod cymmeryd un awdurdodiad gax>

3wv idogion ei freuin, ac yn nacau ymuno

â hwynt. Pe byddai y fath un yn meddw.

fel y mae yn dywedyd (am yr hyn mae lle

ofni), yr wyf fi"yn ammheu afyddai y gwas

anaeth a allai efe ei wneud o gymmaint lle

ag a fyddai yr aimhrefn a allai ei ymddyg

iad hwn beri yn y fyddin o niwed.

PENNOD III.

Lle y cvnnw>/sir y trydydd anoyddocâd t
a'r ola,

i'r (iair "sefwchf' a dyledtwydd y Cnstw

i sefnll ar ei lo/liadicriactli yn cael ei dangot

apha ham, aphafodd, y dylai efe wylw.

Y mae "sefyll" vma yn gyferbyniol

gwso- a diogi. Agwedd effro a gwvhedydd(

yw sefyll. Pan welo cadben ei filwyr y

gorwedd yn ddifraw ar y ddaear, ac y

hepian, efe a lefa, " Sefwch at eich arfau
;

hyny yw, sefwch, a gwyliwch. Mewn rhs

achosion, y mae yn farwolaeth os ce

milwr yn cysgu ; megys, pan y byddo w|
ei osod i fod yn wyliwr, a'r cyffelyb. ldc

gys^u y pryd hyn svdd yn haeddiaunol

farwolaeth, am ei fod'ef i wylio fel y gallo

fyddin oll gysgu, ac y dichon ei gwsg

gostio idd)mt oll eu bywydau. Am hyn, i

farnodd un cadben mawr ei fod wedi rhod

dim ond iawnder i'w filwr, a drywanodd

â'i gleddyf, am iddo ei gael yn cysgu, pan

dylasai efe fod yn sefyll yn wyhwr. I

esgus am ei lymder oedd hyn :—" \ n fai

y cefais ef, yn farw y gadewais ef." Mev

cwsg yr oedd wedi ei gael, ac yng nghw.

angeu yr oedd wedi ei adael. Y mae gwj

iacfwriaeth yn fwy angenrheidiol ì'r mig

Cristionogol nagiunmilwr; ainfodmilw

ereül yn ymladd â dynion sydd mor rheid
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iddynt gysgu a hwythau : ond am Satan,

gelyn mawry Cristion, y mae yn effro o hyd,

yn rhodio o amgylch, gan geisio y neb a allo

ei lyngcu. Ac os yw Satan yn effro bob
amser, peryglus yw i'r Cristion fod un amser
Diewn cwsg ysbrydol, sef yn ddifraw a diofal.

Anfynych y trechir y Cristion gan ei elyn

hwn, heb fod ihyw frâd neu esgeulusdra yn

y gorchwyl ; naill ai y mae y rhan ddiadgen-

edleuig yn ei fradychu ; nid yw ei ras niewn
deffroad,i'w ganfod mewn pryd, a pheri iddo

ymbarotoi i'r fywydr. Y mae y gelyn arno

cyn iddo fod yn gwbl effro i dynu ei gleddyf

.

Amser hepian y saint yw yr amser temtio

gan Satan. Y mae pryfyn yn beiddio

ymlusgo ar lew pan y mae yn cysgu. Nid
oes un demtasiwn mor wan nad yw yn ddi-

gon cref i faeddu Cristion a fyddo yn hepian
mewn diofalwch. Pan yr oedd Samsonyng
üghwsg, dyna Dalilah yn tori ei gudynau

;

Saul yn cysgu, dyna y waewffon wedi ei

dwyn oddi wrth ei ochr, ac yntau heb wybod
iim ; Noah yn cysgu, a dyna ei fab di-ras

yn cael cyfîe i ddadguddio ei noéthni

;

Eutychus, wedi cysgu, y mae yn pendrymu,
a,c yn cwympo o'r drydedd lofft, ac yn caeí

äi godi i fyny yn farw. Fel hyn, os y Crist-

ton a hepiana mewn diofalwch, gall rhuthr
idyfod arno, nes peri iddo goíli llawer o'i

rym ysbrydol—llawenydd yr Arglwydd, yr
tiwn yw ei nerth. Dichon gael ei ysbeilio o'i

waewffon, o'i arfogaeth (ei rasusau yr wyf
yn ei feddwl, o leiaf yn y defnyddiad pre-

jennolohonynt),achaeldadguddio ei noethni
y&u. ddynion di-ras, er gwaradwydd i'w

broffes. Megys pan y gallai Ioab waedlyd
äylwi ar wag ogonedd Dafydd yn rhifo y
bobl, önid oedd gras Dafydd mewn cwsg?
[ë, fe ddichon syrthio o lofft uchel o broffes

tnor ddwfn i'r fath arferiad gwaradwyddus,
hyd oni bydd ereill yn ammheu a oes ynddo
fywyd gwirioneddol o ras. Ac am hyny, y
mae yn gweddu i'r Cristion sefyll yn effro

:

f mae cwsg yn dyfod mor araf-ladradaidd ar
yr enaid ag ar y corph. Syrthiodd y mor-
wynion call i gysgu, yn debyg i'r rhai ffol, er
aad cyn drymed. Gwylia rhag anwesu dy
bun yn dy glwyf dioglyd ; ond ymgynnhyrf

a

i waith, fel y byddwn yn galw ar un a fyddo
3™ gysgiyd i sefyll i fyny, neu rodio. Os
ymroddi i'r dymmer, drwy segura a diogi,
bi a gynnydda arnat : ymgynnhyrfa yn y
naill ddyledswydd a'r llall, a hi a ä ymaith.
Y mae Dafydd yn gyntaf yn deffro ei dafod
i ganu, a'i law i daraw at ei delyn

; yna, y
mae ei galon yn deffro hefyd : Salm. lvii. 8.

Dywedir fod y llew, ar ei ddeffroad cyntaf

,

yn ffrewyllu ei hun â'i gynffon, i gynnhyrfu
îelly, ac annog ei lewder ; ac yna, ymaith yr
ä ar ol ei ysglyfaeth. Y mae i ni ddigon i'n

cynnhyrfu ac i'n hannog i arfer pob gofal a
diwydrwydd a fyddo yn bossibl.

laf. Y mae gwaith y Cristion yn rhy
gywrain i'w wneud rhwng cysgu ac effro ; ac

yn rhy bwysig i'w wneud yn ddrwg, neu yn
fusgrell, nad oes fater pa fodd. Y mae yn
angenrheidiol i hwnw fod yn effro, a fyddo
yn rhodio ar fin afon ddofn, neu ar ael bryn
serth. Y mae llwybr y Cristion mor gul, a'r

perygl mor fawr, a bod ei-sieu Uygad cyflym i

ganfod, a llygad craff i gyfeirio ; ond ni ddi-
chon llygad cysglyd wneud y naill na'r llall.

Edrychwch ar unrhyw ddyledswydd neu ras,

a chwi a'i cewch yn gorwedd rhwng dwy
graig (fel Scylla a Charybdis), sydd yn gy-
ffelyb beryglus. Y mae ffydd, gwaith mawr
Duw, yn tori ei ffordd rhwng y mynydd o
ryfyg, a'r llyngclyn o anobaith; acamynedd
yn ras mor angenrheidiol, fel nas gallwn fod
hebddoam ddiwrnod, oni fynem fod am hyny
o amser allan o'n pwyll. Hwn a'n ceidw fel

na syrthiwn i'r mudglwyf cysglyd o hurt
ddideimladrwydd, syddyn difuddio y creadur
o'i deimladau ; na chwaith i anhwyl gwyllt
o anfoddogrwydd, sydd â digon, a gormod, o

deimladau ynddo i deimlo llaw Duw ; etto,

yn difeddu y dyn o'i reswm, nes y mae efe

yn troi yn ol ar Dduw, ac yn ergydio saethau
yr Hollalluawg yn ol i'w wyneb tanllyd ef,

yng nghynddai^dd ei ysbryd gwrthnysig.
Gallem ddywedyd yn debyg am y rhai ereill.

Nid oes un gwirionedd heb fod rhyw gyf-

eiliornad yn y t nesaf ato. Nis gellir cyf-

lawni un ddyledswydd heb ddyfod yn dra
agos i wersyll y gelyn

;
yr hwn a gynnhyrfir

yn fuan, ac a ddaw allan i wrthwynebu y
Cristion. Ae oni ddylai efe fod. bob amser
â'i galon ar wyliadwriaeth ?

2il. Nid yw y blinder o wylio i'w gym-
mharu â'r fantais a ddwg.

(laf.) Wrth hyn, ti a siomi y bwriadau sy
gan Satan i'th erbyn. Y mae yn werth
gwylied i gadw y t rhag ysbeiliad ; llawer

mwy y galon, rhag ysbeiliad gan ddiafol.
" Gwyliwch, fel nad eloch i brofedigaeth ;"

Mat. xxix. 41. Y mae efe yn prynu ei gwsg
yn ddrud, sydd yn talu am dano â thoriad ei

wyth'ienau gwaed, ie, pe na byddai archoll

mor ddwfn nas gellid ei iachau o'r diwedd.

Gall dy fod heb wylio am un noswaith, dy
gadw yn effro lawrer noswaith, ar achosmwy
gofidus. Ac onid gwell fyddai i ti wylio

rnewn gofal i'th gadw dy hun rhag niwed,

nag i'th lygaid gael, wedi hyn, eu dal yn
agored, er dy fodd, neu dy anfodd, gan ofid

a phoen y briw a gefaist yn dy gwsg ? Chwi
a wyddoch rnor drwm y briwyd Dafydd gan
godwm a gafodd yn ei hûn ysbrydol. Beth
ond hepian oedd ei waith, pan y cododd oddi

ar ei wely, ar brydnawn, ac y rhodiodd ar

nen ei d, fel dyn yn rhodio trwy ei hûn ?

2 jSam. xi. 2. A pha sawl noswaith aflonydd

a ddygodd hyn ar ben y gwr da hwn chwi
ellwch ddirnad trwy ei gwynion galarus ei

hun, am y pechod hwn, yr hwn yw sail a
thestyn athrist amryw Salmau galarus.

(2il.) Trwy dy wyliadwriaeth y dysgi yn
oreu adnabod y drwg o gyflwr cysglyd. Dyn
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yn ei ewsg nîd TW yn dirmad ei

ei hun ; mor anweddus a blinderua yw gan

ereill: ond un a fyddo yn effiro, y mae yii

adnabyddus o'r ddau. Dyn yn ei gwsg nid

ydyw yn ymdeinilo pe gosodid ef yn noeth-

lymyn gàn rai a fynent ddwyn gwarth

arno : ond y mae un elfro yn sylwi, yn cy-

wilyddio, ac yn ei orchuddio. Fel hyn tra yr

wyt tithau yn effro, mewn ystyr ysbrydol,

nis gelli lai na sylwi ar lawer o droion

anhardd ym mucheddau y proflfeswyr hyny

sy heb wvlio ar eu calonau, jt hyn a lemw

dy galon à thosturi atynt, wrth weled y modd

y mae Satan, â'u nwydau eu hunain, yn eu

gwarthruddo. Y mae y rhai hyn, fel gweis-

ion drygfoesog, yn cymmcryd eu hamser eu

hunain i chwareu eu castiau, ar ol gwneud

yn sicr o'i meistres (gras wyf yn ei feddwl,

wedi nryned i hepian), yr hon a fuasai yn eu

cadw mewn gwcll trefn. lë, fe wna 1 r

gwaed ddyfod i'th wyneb gan gywilydd o

welcd fel y mae proffes ei hun, trwy eu

noethder hwynt, yn cael ei difrîo gan y rhai

sydd yn myned heibio, ac yn gwcled y modd

y niae arnynt hwy. Wel, yr hyn yr wyt yn

gwrido wrth ei ganfod, ac y mae yn resyn

genyt ei gael mewn arall, gwyha rhag ei

ddigwydd i ti dy hun. Os goddefi i gwsg

ysbrydol ymflayd ynot, tydi fydd y dyn y

gall hyn oll ddyfod arno ; a pha bethm ddaw

yn chwaneg? Cwsg a wna bawb yn gyd-

wastad. Nid yw y gwr doeth, y pryd hyny,

yn ddim doethach na'r ffol i ddyfeisio er ei

ddiogelwch; na'r cryf yn amgenach nar

gwan i amddiffyn ei hun. Os unwaith y

daw hûn ar dy lygaid, y mae yn nos gyda

thi ; a phe byddech y goreu o'r samt, nid

wyt ond fel dyn arall, cyn belled ag y caffo

y cwsg hwn oruchafiaeth arnat.

(3ydd.) Trwy dy wyliadwriaeth, ti a wa-

hoddi y fath gyfaiìl atat ag a wna yr amser

yn fyr, ac yn hyfryd ; a hwnw yw dy anwyl

Iachawdwr. Ei gymdeithas, a'i ymddiddan

melus ef am bethau teyrnas dy Dad, a baìr

i ti beidio grwgnach o horwydd yr esinwyth-

dra & ga proffeswyr cysglyd trwy golli y fath

fwyniant ncfolaidd ag sydd yn gyfran 1 ta.

Pwy, a fyddo yn caru ei enaid yn fwy na'i

gorpli, ni ddewisai ganiadau Dafydd, o flaen

ei gwsg ef, yn y nos ? A phwy ni ddewisai

bresennoldebcysurolCrist, gydag enaid effro,

o flaen ei absennoldeb, gydag un diog a

chysglyd? Yr enaid gwyliadwrus y bydd

hoflf gan Grist fod gydag ef, ac agor ei galon

iddo. Nid ydym ni yn dewis yr amser hwnw
iymweled â'n cyfeillion panfyddont yn cysgu

yn eu gwelyau: nag e, os byddwn gyda hwynt,

ac yn eu gweled yn tueddu i gysgu, ni a

farnwn ei bod hi yn bryd i ni eu gadael ì'w

gobenydd. Ac yn ddiau, fe wna Crist felly

hefyd. Y mae efe yn cilio oddi wrth y ddy-

weddi nes y byddai ìii yn fwy etfro, fel amser

mwy addaa iddi brofi ei gariad cf. Rhodd-

wch y gwin melusaf mewu llaw dyn cysglyd,

ac fe fydd vn debyg o golli y cwbl: i'e,

rhoddwch bwrs o aur yn ei law, a phrm y
cofia efe yn y boreu am yr hyn a roddasoch

iddo y noson o'r blaen. Felly, yng nghyflwr

cvsgld vr enaid ; y mae y Cristion yn colü

budd, a Christ yn colli clod ci drugaredd ; ac

am hyn, efe a attal rhoddi allan ei bethau

dewisol nes y byddo yr enaid yn fwy effro,

fel y byddo ìddo ef wneud lles i'r creadur, ac

i'r creadur ei ganmawl yntau am ei waith.

Cwest. Ond pa fodd y dylai Cristion

sefyll ar ei wyliadwriaeth ì

Át. Yn gyntaf, Yn wastadol. Yr oedd

lamp Duw yn y babell i fod yn llosgi ve

wastadol: Ècsod. xxvii. 20 ; a xxx. 8; liyny

yw, ar hyd y nos, i'r hyn y mae ystyr amry^

leoedd ereili yn tueddu. Ac, attolwg, betb

yw ein hoes yn y byd hwn ond tywyll not

o brofedigaeth? Gwylia, Gristion, rhag

i'th ganwyll ddiffodd ar un rau o'r amsei

tywyll hwn, ac i'r gelyn ddyfod arnat yn y
awr hono. Gall efe gael gafael arnat ti

ond nis gelli di ei wrthsefyll yn y tywyllwch

Os unwaith y cauir dy lygaid mewn hûu ys

brydol, yr wyt yn nod amlwg i'w lid ef
;

:

gwybydd na elli fod yn hir oddi ar dy wyl

iadwriaeth na chlyw y diafol hyny. Efe

wyddai a mawr gwsg yr apostolion ;
ac yn

y ceisiodd efe genad i'w nithio hwynt: £m

xxii. Gwelodd eu bodmewn peth annhrefi

a llygaid eu henaid yndechreu trymhau.

mae'r lleidr yn codi pan fyddo gwyr goneí

yn myned i'w gwelyau. Yr wyf yn sicr fo

Satan yn dechreu temtio, pan fyddo y san

yn peidio gwylio. Tan dafler ymaith y pa

twn, daw y blaidd i'r golwg. Pan osodo-j

enaid ei berygl yn bellaf draw, ac y go

weddo yn fwyaf diofal, yno y mae yn agosa

Am hyny, ymgais am fod yn gysson yn c

ofal duwiol : diffyg o hyn a anafa y cwt

Chwi gewch rai, ar ol cwymp mawr
bechod a'u briwodd yn dost, yn ymddang

am dro yn fawr eu gofal pa le y sathrant,
]

fodd y rhodiant, ac â phwy y cymdcithí

ant ; ond cyn gynted ag yr ä dolur eu cy

wybodau yn iach, dyna eu gwylio yn darfi

ac y maent mor ddiofal ag erioed. Yn deb I

i ddyn a faria ei siop yn gadarn, ac a eiste-l

i fyny, ysgatfydd, i'w gwylio hi hefyd, t

ddwy nos neu dair ar ol iddi gael ei tho I

ond ni ofala am dani yn hwy. Ereill, mej
cystudd, neu newydd ddyfod allan o'r Üw

j

O, mor fanwl a gofalus ydynt, tra y nl

sawyr tân o'u deutu, a'r coffa am eu cyfyil

der yn fywiog ! Y maent yn ofni pech«|

fel yr ofna dyn yr awyr oer ar ol bod inel

ystafell lled gynhes: hwy a gydymblygî i

ar gynnhyrfiad pob awel o demtasiwn. CU
och ! mor fuan y caledir hwynt i weithrc

j

yn. ddiarswyd y pechodau, y rhai yr o(|l

dim ond ysgogiad tuag atynt, ychydig I

blaen,yn eublinoa'u poeni mor drwm ! ^l

Josephus, yn ei lyfr, yn dywedyd ddarH

|
i feibion Noah, am rai blyneddoedd ar <l
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lylif, anneddu ar bcnau mynyddoedd uchel,

iieb feiddio trigiannu yn y tiroedd isel, rhag

Dfn cael eu boddi gan ail ddylif. Er hyn,

wedi ysbaid o amser, a gweled nad oedd

Hylif yn dyfod, hwy a anturiasant i lawr i

wastadedd Sinar, lle y gwelwn eu hofn gynt

wedi dibenu yn un o'r anturiaethau hyfaf a

balchaf yn erbyn Duw ag a fu erioed dan

yr haul—adeiladu tr, wyf yn ei feddwl,

Dedd â'i nen i gyrhaedd hyd y nef: Gen.

ri. 2, 3. Y bobl, oedd mor ferchedaidd ac

Dfnus ar y cyntaf , fel nad anturient i lawr o'r

bryniau, rhag ofn boddi, sy'n awrâ'ubwriad

am ddiogelu eu hunain yn erbyn cais rhag-

llaw ; ie, gan Dduw y nefoedd ei hunan

!

Fel hyn, yn fynych, y gwelwn farnedigaeth-

m Duw yn gadael y fath argraff ar ysbryd-

Dedd dynioD, nes y safant draw am ennyd

Dddi wrth eu pechodau, fel y rhai hyny ar

3U bryniau, yn ofni dyfod i lawr atynt : ond

pan welan't hin deg ÿn parhau, a dim cym-

'mylau yn ymgasglu at ystorm arall, yna,

hwy a allant ddisgyn at eu hen arferion

lirwg, a bod yn fwy hyf a beiddgar yn er-

[byn y nef nag erioed. Oud os wyt ti am fod

[yn Gristion mewn gwirionedd, cadw o fewn

jdy wyliadwriaeth ; na laesa yn dy ofal : ti a

jredaist yn dda hyd yn hyn. O ! na orwedd

h lawr, fel rhyw ^mideithydd diog, yn hepian

?ar ochr y ffordd ; ond cadw dy amser gor-

Jphwys, nes y cyrhaeddi adref, allan o bob

jperygl. Ni orphv/ysodd dy Dduw nes oedd

jgwaith creadigol y dydd olaf wedi ei orphen;

Ea phaid dithau chwaith â bod yn effro a

îgweithgar hyd onis gelli ddywedyd fod dy

iachawdwriaeth wedi ei gorphen.

! 2il. Gwylia yn ddigoll. Yn gyntaf,

Gwylia dy holl ddyn. Y mae'r gwyliedydd

gonest yn cerdded y cylchoedd, ac yn
1 cwmpasu y dref oll. Nid ydyw efe yn cyf-

[yngu ei ofai i'rt hwn neu i'r tý arall. Felly,

gwylia dithau dros yr lioll ddyn. Y mae
chwys-dwll yn dy gorph yn ddrws digon

[llydan i ollwng clefyd i mewn, os Duw
a orchymyn ; ac felly rhyw un gynneddf o'th

lenaid, neu aelod o'th gorph, i ollwng gelyn i

mewn, a ddichon beryglu dy iechyd ysbrydol.

0! leied nifer sydd yn gosod y wyliadwr-

iaeth o amgylch! Y mae rhyw gynneddf

heb ei gwylio, neu aelod o'r corph heb edrych

I ato. Un sydd yn ofalus yn y naill, chwi a'i

ccwch yn ddiofal yn y llall. Yr wyt, ys-

;
' gatfydd, yn gwylio ar ddrws dy wefusau,

! rhag i ymddiddanion llygredig friwo clust-
s iau dynion ; ond ym mha fodd yr wyt yn
"fcadw gwyliadwriaeth yr Arglwydd wrth
Íddrws teml dy galon? 2 Cron. xxiii. 6.

Ai nid ydyw hi dan halogiad gan chwant ?

Yr wyt, ysgatfydd, yn cadw dy law allan o

"f bwrs dy gymmydog, a'th droed rhag myned
!

[
ar waith anonest i'w d : ond, ai nid yw dy

|
galon genfigenus yn grwgnach am yr hyn a

1 drefnodd Duw iddo ? Wrth weddio, yr wyt

|
yu dragofalusami'thagweddoddialían.fod

yn weddaidd : ond pa olygiad sydd genyt ar

dy enaid am iddo gyflawnu ei ran yn oi

ddyledswydd? Yn ail, gwylia ym mhob
peth. Os yw yr apostol yn erchi rhoddi

diolch ym nihob dim
;
yna, y mae yn gweddu

i ni wylio ym mhob dim, fel na chyll Duw
ei glod, fel y mae gan y rhan fwyaf, o ddiffyg

gwylio. Braidd y mae un weithred mor
fechan nas gallwn wneud ynddi ryw was-

anaeth i Dduw, neu i ddiafol ; ac am hyny,

nid oes un yn rhy fechan i ni ofalu yn ei

chylch. Gwr duwiol yn wir oedd hwnw y
dywedwyd am dano ei fod " yn bwyta ac yn
yîeà bywyd tragwyddol." Yr ystyr yw, ei

fod yn gwylio mor dduwiol aino ei hun yn y
pethau hyn, fel yr ydoedd, megys, yn y nef,

wrth eu harfer. Nid oes un creadur cyn

lleied yn holl waith Duw nad yw ei raglun-

iaeth ef yn gwylio drosto, ie, hyd at aderyn

y tô, a blewyn pen. Na fydded un gair na

gorchwyl o'r eiddot tithau heb i ti wylio

arno. Ti a fernir wrthynt, ie
N

,hyd atdy
eiriau a'th feddyliau segur : ac ai ni wyli di

yn eu haclios ?

3ydd. Gwylia yn ddoeth. A hyn a wnei,

os gwybyddi pa le y dylit gadw y wyliadwr-

iaeth fanylaf ; a rhaid yw i hyny fod, yn
benaf, lle y mae dyledswydd ddwysaf y gor-

chymyn. Nid yw degymu yr anis a'r cwmin
i'w esgeuluso ; ond gochel rhag i ti " adael

heibio y pethau trymach o'r gyfraith, barn,

trugaredd, a ffydd" {Mat. xxiii. 23); ganosod

dy fanylwch yn y pethau lleiaf
,
yn orchudd

dros dy ddrygioni erchyll yn y rhai mwyaf.

Dechreu dy waith ar yr iawn ben, Grist-

ion, drwy osod dy ofal penaf ar y prìf ddyl-

edswyddau hyny, at Dduw a dyn, yn ei

gyfraith a'i efengyl ef, yn ei addoliad, ac yn
dy rodiad beunyddiol. Wedi i ti wneuthur

hyn, na fydd esgeulus o'r pethau amgylch-

iadol. Pe rhoddai meistr, cyn myned o'i d,
ar ei was i edrych ar ol ei blentyn, a glanhau

ei dý erbyn ei ddyfod adref, a rydd efe

ddiolch i'w was ar ei ddychweliad am ysgubo

a thaclu ei d, fel yr archodd iddo, os caiff

efe ei blentyn, trwy ei ddiofalwch ef, wedi

syi-thio i'r tân, ac felly ei ladd neu ei anafu?

Y mae yn sicr nas gwna. Efe a adawodd ei

blentyn gydag ef fel ei ofal penaf ; i'r hwn
yr oedd i'r llall roddi lle, onis gellid gwneud

y ddau. Bu sel fawr yn ddiweddar yn ein

mysg yng nghylch rhai amgylchiadau o

addoliad: ond pwy sydd yn edrych at y
plentyn bach (prif ddyledswyddau Cristion-

ogaeth yr wyf yn ei feddwl)? A fu erioed

lai o gariad, haelioni, hunanymwadiad,

nefol-syniad, neu o rym duwioldeb, mewn un
o'u hamryw lwybrau, nag yn ein hoes drym-

'

llyd hon? Och! y mae y rhai hyn fel y
plentyn, mewn perygl mawr o golli eu

bywydau yn nhân cynnhen ac ymraniad, a

ennynwyd gan sel yrdraws mewn pethau

llai yn ein mysg. Yn ail, Bydd sicr o wylio

mwy na chyffredin arnat çly hun yn y pethau
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yr wyt yn cael dy hun yn wanaf ; ac wedi

cael yn fynychaf dy faeddu ynddynt. Y
rhan wanaf o'r ddinas sydd yn gofyn y

gadwraeth gryfaf : ac yn ein cyrph, y rhan

dyneraf a gedwir yn fwyaf gofalus a chyn-

nhesol. Ac mi a'i cyfrifwn yn beth rhyfedd

os yw dy adeilad o ras yn sefyll mor gref a

gwastad fel nas gellid yn fuan ganfod pa ochr

sydd yn yr eisieu mwyaf o atteg
;
wrth ryw

ocrwyddiad ynddi un ffordd yn fwy na'r

llall. Nid yw dy gorph mor gadarn nad wyt

yn cael ynddo ormod o ryw naws, a rhyw

ran yn gwaethygu yn gynt na'rjlall :
felly y

gelli gael yndy enaid. Wel, ystyria yrachos

;

a'r hvn yr wvt yn ei gael yn wanaf, edrych

ato gyda'r gofal mwyaf. Ai dy ben sydd yn

wan (dy farn yr wyf yn ei feddwl)? Gwylia

arnat dy hun ; ac na ddos i fysg y rhai na

yfant un gwin ond a fyddo yn rhy gryf 1 th

alluoedd gweiniaid di (rhyw byngciau a

thybiau uchel-hedegog) ; acna feddwl dy fod

yn cael cam mawr o wahardd i ti eu cwpan

hwynt. Y mae y fath win cryf yn fwy

boddhaol i'r pen na buddiol i'r galon ;
ac am

y rhai sydd yn ymarfer mwyaf âg ef, md
ydyntyn cael euheneidiau ynyr hwyl iachaf,

yn ddim mwy na chyrph y bobl sydd yn byw

yn fwyaf ar üdyfroedd poethion. A yw dy

wendid yn dy nwydau ? Yn wir, yr ydyni

ni yn weiniaid yn ol gradd eu cryfder a u

poethder hwynt. Yn awr, gwylia arnynt

;

fel ygwnai un a fyddo yn byw dan dô gwellt

ar bob gwreichionen a elo drwy ei simdde,

rhag iddi ddisgyn arno, a rhoddi y cwbl ar

dân° O ! edrych pa ymadroddion sydd yn

dyfod o'th enau, neu o enau y neb yr ymddi-

ddanech âg ef. Dyma yr offeryn bychan

sydd yn gosod holl " droell naturiaeth yn

fnani." Pan fyddo t ein cymmydog ar dân,

ni a daflwn ddwfr ar ein nen ein hunam, neu

a'i gorchuddiwn â llen wlyb. Pan doro fflam

allan drwy enau un arall, edrych di yn awr

am daflu dwfr ar dy ysbryd poethlyd dy

hun Dwg gyda thi bob amser ryw wersi

o'r Beibl—sydd at ddiffodd dig—ac i'r diben

hwnw: felly hefyd ym mhob rhyw achos

arail—fel yr wyt yn cael dy wendid.

PENNOD I.

"Wedi amgylch-wrogysu eich lwynau â gwirion-

edd ;" Eph. vi. 1*.

Yn cynnwys eglurhâd byr o'r geiriau.

Wedi i'r apostol addysgu yr Ephesiaid, aç

fellv bob Cristion, am y drefn a'r agwedd

sydd i'w cadw wrth ymladd â'u gelyn, y mae

ymayn dechreu pennodi yramryw ddarnau o r

Lrfogaeth hono a orchymynasai efe o r b aen

iddynt, ond yn gyffredinol yn umg. \ darn

cyntaf o honynt yw " gwregys gwirionedd.

Y mae holiad deublyg yn angenrheidio

yma. Yn gyntaf
,
pa beth y mae yn ei feddwi

wrth " wirionedd." Yn ail, Beth wrth
" lwynau," a'u " gwregysu a gwirionedd."

1. Beth yw " gwirionedd" yina? Y mae

rhai, wrth wirionedd, yn meddwl Crist
;
yr

hwn vn wir, mewn lle arall, a elwir "

Gwirionedd:" etto, yn y lle hwn, nid wyf

yn ei weledmorbriodol ; amfod yrapostol yn

pennodi yma aniryw ddamau a rhanau o arf

ogaeth, y naill yn wahanol oddi wrth y Uall

ac nid mor gymmhwys fyddai cyfrif Crist fe

rhyw un denìvn, i aniddiffyn yrhanhonneu]

rhan arall, ac fel y cyfan, yn yr hwn yr ydyn

ni wedi ein c)-flawnu. Am hyn y cyffelybir e

i'rarfogaethg)ilawn (M?//.xiii. 14): "Cwisg

wch am danoch yr Arglwydd Iesu ;" hyny yw

gwisger a harneisier chwi â Christ, fel milw

â'i arfogaeth o'i ben i'w draed. Y mae rhai

wrth wirionedd, yn meddwl, gwirioned

athrawiaeth ; ereill a'i mynant yn wirion

edd calon, uuiondeb. Y rhai a gynnwysan

y ddau hyn sydd yn oreu i'm tyb i ; ac fell

y caf fi ei driu. Yn wir, y mae y ddau

ofvnedig at wneud y gwregys yn gyilawE

ni' wna y naill heb y llall. Y mae yn bossil

cael rhyw fwriadau da, a math o unionde

allanol, ie, yn erbyn y gwirionedd. Y mî

llawer yn dilyn cyfeiliornad— fel y rhai hyr

Absalom—yn eu gwiriondeb : 2 Sam. xv. I

Ycyfrywawnânt waith drwg tra yn bwnac

)ti dda. Ni wna bwriad da y weithred )

dda, ddim mwy nag y gwna nod amlv

yr ergyd ya. gywir, gan saethwr anfedru

Nid o'edd Duw yn honi sel Saul, pan ydoe(

yn erlid eglwys Crist ; er iddo ef dybied,
|

ddiammheu, ei fod drwyhyny yn gwneud i|

wasanaeth dda. Ac nid digon fydd I

genym wirionedd o'n hochr, oni fydd geuy

wirionedd yn eiu calonau. Yroedd Iehu
;

el)Ti niawr i eilunaddoliaeth ; ond efe

ddymchwelodd y cwbl trwy ei ragrith. G
hyny, y mae y ddau yn llwyr angenrheidi

uniondeb, i gyfeirio at ddiben da; a gwybc

aetìi o air y gwirionedd, i'n cyfarwyddo

yr iawn fforcìd at y diben hwnw.

2. Beth afeddylir yma wrth y "lwynai

sydd i'w gwrcgysu â'r gwregys hwn ? Rli

yw i'r lwynau gyfatteb i'r gwregys:

ysbrydol yw hwn
;
yn ganlynol, y mai

lwynau i'w deall felly. Rhydd Pedr i

gynnorthw^ i ddeongli Paul; " Gwreg

lwynau eich meddwl;" 1 Pedr i. 13.

meddyliau a'n hvsbrydoedd sydd i wisg

wregyshon; a thra addas y gellir cyffel;

ein hysbrydoedd a'n meddyliau ì'r lwyc

Y lw)^iau yw prif eisteddfa grym y coi

Dywedir am y behemoth, " Ei gryfder s;

yn ei lwynau ;" Iob xl. 6. Y mae y lwy

i'r corph fel y cilbren (Jceel) i'r llong. Y*

y llong oll vn rhwym, ac yn cael ei dal

nfdiyd wrth hwnw: felly y corph wrt

lwynau ; os metha y rhai hyn, y mae yT

gorph yn methu. Oddi yma y mae arcl

lwynau yn ymadrodd i arwyddo dinyst

difethiad: Deut. xxxiii. 11. Lwynau gw
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íiaid a wnÄnt ddyn gwan. Os byddwn wedi

Ued flino, natur a'n dysg i osod ein dwylaw
ar ein Iwynau, i'w cynnal, fel ein grym
penaf. Ac felly yn gyfattebol i weithrediad

ein meddyliau a'n hysbrydoedd, yn eu cyn-

fneddfau a'u galluoedd, yr ydym ninnau yn
Gristionogion gweiniaid, neu gryfion. Os
(bydd y deall yn oleu yn ei ddirnadaeth am
wirionedd, a'i ewyllys yn ddiífuant, yn rymus,

la, sefydlog ei fwriadau at yr hyn sydd yn
[sanctaidd a da, yna y mae y dyn yn Gristion

t

3adarn. Ond os bydd y deall yn dywyll, neu
ausicr yn ei dybiau, fel llygad clwyfus nas

^all graífu ar ei nod, a'f ewyllys yn anwadal
ic ansefydlog, fel nodwydd yn ei chrynfa

rhwng dau faen tynu, a'r dyn heb allu dwyn
3Ì feddyliau i benderfynu pa wrthddrych yr

ymwasgo âg ef—yma y mae efe yn wan—ac

[îelly y bydd yr hyn oll a wna efe. Y mae
jrsbrydoedd methedig yn peri curiad gwan ac

mwastad hefyd yn y gwaed: felly y mae
liffyg grym yn y meddwl i adnabod y gwir,

ìc yniroad yn yr ewyllys, i ddilyn yrJryn a

yr ei fod yn dduwiol a da, yn peri i ddyn
fmwadalu yn ei yrfa. Am hyny, gwasanaeth

f ddau hyn—gwirionedd athrawiaeth i'r

neddwl,agwirioneddbryd i'r ewyllys—sydd
[ gyfuno a sefydlu y ddwy gynneddf hon; yr

ayn a wnânt pan y tynheir ac y rhwymir
uwynt am yr enaid, fel y gwregys am lwynau

y corph. Er mai y lwynau yw grym y corph,

3tto y mae arnynt eisieu cymhorth a nerth

írwy y wregys i gadw y rhanau hyny yn
in, ac i uno eu grym. Heb hyn, byddai i'r

iyn, wrth geisio ymegnio a rhoddi ei nerth

illan mewn rhyw orchwyl, brofi cryndod a

(llacâd yn ei lwynau. Oddi yma y mae
:

"cryndod y lwynau" yn ymadrodd i ddadgan
gwendid : Salm ixix. 23. Fel hyn, y mae ar

|einmeddyliau a'n hysbrydoedd eisieu ygwreg-
lys hwn iíw cryfhau ym rahob gorchwyl a

i,wnelom; os amgen, nis gwnawn un gorchwyl
gyda grymusder.

I

laf. Ni a ddechreuwn gyda gwirionedd
ijathrawiaeth; neu wirionedd y gair, a elwir

f'gair y gwirionedd" (Eph. 1.
J3),

am ei fod

yn air Duw, yr hwn yw Duw y gwirionedd.

!

Y mae yn gweddu i bob Cristion fod â'r

ligwirionedd hwn yndn yn ei gylch. Gwrth-
j|wynebwch ddiafol," medd Pedr, " yn gadarn

t
Iya y ífydd" (1 Pedr v. 9) ; hyny yw, yn y
||-*wirionedd : rhoddir ífydd yno am wrth-
]|idrych ein ífydd, sef gwirionedd Duw a gy-
ijboeddir yn athrawiaeth yr efengyl. Dyma
|'y ffydd a rodded unwaith i'r saint" {Iudas

]|3), hyny yw, y gwirionedd a rodded iddynt
jú'w gredu a'i gadw. Ac am y mawr bwys o

tjfod fel hyn yn gadarn yn y ffydd, y mae
"Pedr yn ei ddangos yn y wers ganlynol i'r

im a bennodwyd, trwy ei daer weddi dros-

tynt, ar i Dduw eu cadarnhau, eu cryfhau,

Ìk'n sefydlu. Y mae pentyriad geiriau i'r un
jiperwyí yn arwyddo y perygl mawr yr oedd-
ynt ynddo o gael eu hansefydlu gan Satan

a'i offerynau, a'r angen o'u bod yn sefyll yn
gryfion a diysgog yn y ffydd. Nid oes dim
yn cael ei wasgu yn fwy myn}Tch na hyn yn
yr epistolau ; ac o hyny yn fwy, am ei fod

yn yr amseroedd ystormus hyny yn rhy an-

hawdd gadw y ffydd rhag cael ei chwythu
oddi wrthynt, heb y gwregys hwn i'w dal

yn dn. Yn awr, fel y mae amcan dyblyg
gan Satan, i ysbeilio Cristionogion o'r g.wir-

ionedd;, felly, y mae amgylch-wregysiad

deublyg â'r gwirionedd hwn yn angenrheid-

iol:—
(laf.) Fe ddaw Satan felsarph, ym mher-

sonau gau athrawon ; a thrwyddynt, efe a

gais ein somi a'n twyllo â chyfeilioruad yn
lle gwirionedd. I'n hamddiffyn yn erbyn y
bwriad hwn, y mae yn angenrheidiol ein

bod wedi ein gwregysu â gwirionedd yn ein

dealltwriaeth—fod ein barn wedi ei sefydlu

yng ngwirioneddau Crist.

(2il.) Daw S'atan weithiau fel llew^ ym
mliersonau erlidwyr gwaedlyd ; ac efe a gais

frawychu Cristionogion oddi wrth y gwir-

ionedd â thân a ffagodau. Yn awr, i'n ham-
ddiffyn yn erbyn hyn, y mae arnom eisieu

ein hamwregysu â gwirionedd, fel y gallom,

gydag ymroddiad sanctaidd, gadw ein pro-

íl'es yng ngwyneb angeu a pherygl.

PENNOD II.

Lle y dangosir mai dyledswydd y Cristion yw ym-
gais am fam sefydlog yn y gwirionedd, a'r

rhesymau atn hyn; achefyd bethcymmhwysiad

o'r pwngc.

Dylaj pob Cristion fod â'i ofal am gael bam
wedi ei sefydlu yn y gwirionedd. Canmol-
ir y Bereaid yn fawr am eu gwaith yn
chwilio yr Ysgrythyrau, at gael boddlon-

rwydd i'w barnau am yr athrawiaeth a

bregethodd Paul. Nid credu dan eu dwylaw
a wnaethant hwy ; ond yr oedd eu cred yn
ddeilliad o'u barn, wedi eu dysgu, trwy
ddyfal chwilio yn nhystiolaeth gair Duw.
Dywedir eu bod yn " chwilio beunydd yr
Ysgrythyrau, a oedd y pethau hyn felly

;"

Act. xvii. 11. Hwy a ddygaáant athrawiaeth

y pregethwr at y gair ysgrifenedig, i'w gym-
mharu â hwnw : a chraffwch ar adn. 12

:

" Felly llawer o honynt a gredasant." Megys
na chredasant o'r blaen, felly nis gallent lai

na chredu erbyn hyn. Yr wyf yn cofio fod

Tertullian, wrth^ son am ryw hereticiaid, a'u

dull o bregethu, yn dywedyd, " Y maent yn
dysgu trwy berswadio, nid yn perswadio

trwy ddysg :" hyny yw, y maent yn llithio

ac yn denu serchiadau eu gwrandawyr, heb
addysgu eu barn a'u deall am yr hyn a breg-

ethant. Byddai yn ddiau yn waith caled i'r

godinebwr ddwyn ar ddealî i'r wraig y
mynai efe ei halogi, fod y weithred yn gyf-

reithlawn : Na : ffordd arall yr ä efe at ei

waith; yn gyntaf, trwy ryw amneidiadau
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anllad, i ddenu ei serchiadau hi : ac wedi

iddo uuwaith reibio y rhai hyny, ni bydd

neniawr o betrusder am y llall, gan fod yn

hawdd i'r serchiadau dynu'r farn o'u tu.

Wel, er fod cyfeiliornad, megys lleidr, yn

dyfod i mewn trwy y fFenestr, etto, y mae
gwirionedd, megys perchen y t, yn hoffi

dyfod i mewn trwy yr iawn ddrws—y deall-

twriaeth ; oddi yno i'w gydwybod ;
ac felly

fe ä ym mlaen i
r
r ewyllys a'rserchiadau. Yn

wir, y dyn a fyddo yn taraw wrth y gwir, ac

yn dechreu ar y broffes o hono, cyn ei ddwyn
i gyduabyddiaeth â'i ragoroldeb a'i degwch

nefol, trwy ei ddealltwriaeth, ni ddichon ei

groesawu»yn y modd aweddai i'w fonedda'i

darddiad nefol. Y mae megys tywysog a

fyddo yn teithio mewn ymddieithriad, heb

fod yn adnabyddus, ac felly heb ei anrhyd-

eddu. Ni cherir ac ni pherchir y gwir ond

yn unig gan y rhai a'i adwaenant: ac y
mae bod heb ddymuno ei adnabod yn ddi-

brisiad arno, fel ei wrthod, ar ol ei adnabod.

Yn sicr, nid anhawdd fyddai rhoddi siomed-

igaeth ar hwnw, am y gwir, yr hwn ni yr
pa beth sy ganddo. Yr un fath yw y gwir

a'r gau gan y dyn anwybodus, ond i'r gau

gael yr enw o wir. Yr un fath oedd Leah a

Hahel i Iacob yn y tywyllwch. Yn wir,

dywedir, "Abu, y boreu, wele Leah oedd

hi ;" Gen. xxix. 25. Felly, yn y boreu, pan

fyddo yn ddydd yn y deall, gwel y dyn siom-

edig fod ganddo gau briod yn ei fynwes
;
ac

yna fe waedda allan, " Wele, cyfeiliornad a

gymmerais yn lle y gwîr." Chwi a glywsoch,

ysgatfydd, am y cybydd, oedd yn ymfoddio

inewn aml gôd o aur oedd ganddo, ond heb

eu hagor un amser, na'u defnyddio: pan

ddygodd y lleidr ei ddarnau aur, gan adael

iddo ei godau llawnion o garegos yn eu lle,

yr oedd efe mor gysurus a phan oedd ei aur

ganddo, am nad oedd efe yn edrych i'r naill

nac i'r llall. Ac yn ddiau nid yw dyn an-

wybodus, mewn ystyr, ddim yn well gyda'r

gwir, na chyda'r gau. Cyffelyb yw y ddau

iddo ef. Dydd a nos, yr un fath ydynt i

ddyn dall.

Ond i fyned ym mlaen, ac egluro yn fwy
neillduol pa ham y dylai'r Cristion ymgais

am farn sefydlog yn y gwir, mi a ymfodd-

lonaf ar dri o resymau. Y cyntaf a gym-

merir oddi wrth natur ddamniol gàu ath-

rawiaeth. Yr ail, oddi wrth gyfrwysder

twyllwyr i ddenu i gyfeiliornadau. A'r

trydydd, oddi wrth yr etíaith gyffredinol

sydd gan farn sefydlog ar yr holl ddyn, a

lioll rodiad Cristion.

1. Oddi wrth natur ddamniol gau athraw-

iaethau. Y maent, gystal ag unrhyw bechod

arall, yn hela am fywyd gwerthfawr eneid-

iau. Y mae gor-gasgliad (impostume) yn y
pen yn pritio yn fynych mor farwol ag un

yn y cylla. Y màe barn afiach mewn gwir-

ioneddau sylfaenol yn lladd mor sicr a

chalon bwdr
;
yn wir ac o hyn y mae yn

deilliaw. Bygythir " Uadd plant Iezebel

marwolaeth" (Dad. ii. 23) ; a phwy yw ei

phlant, ond disgyblion sy'n yfed o gwpan

ei godineb, ac yn hoffi ei hathrawiaethau

llygredig 1 Ond yn sicr, ni chredir hyn gan

rai, a geir yn dra manwl eu bucheddau,

ac yn ymddangos mor dyner mewn pethau

moesol ag oedd Lot am ei lettywyr, etto,

yn dra phenrydd yn eu hegwyddorion a'u

barnau, gan eu cynnyg, fel yntau ei ferched,

i gael eu halogi gan ryw athrawiaeth lygr-

edig a ddelo at eu drws. Hwy fynent i ni

dybied nad yw pobl yma yn chwareu

ond rhyw chwarè'yddiaeth fechan, ac nad

ydyw eu heneidiau mewn perygl, fel inewii

pechodau ereill. Fel pe na byddai ddim

o'r fath gwestiwn i'w ofyn yn y dydd

mawr a pha opiniynau a ddaliasom ;
ac

a fuom ni yn iach yn y ffydd. Mewn gair.

fel pe na byddai athrawiaethau gau onc

peth diniwed ; nid fel bresych gwylltion, t

ddygasant angeu i grochan y prophwyd (í

Bren. iv. 40), gan droi ymborth iachus, â')

hwn eu cymmysgwvd, yn wenwyn marwol

Yn lle hyn, hwy a'u cyfrifant fel rhyw lya

iau diddrwg didda yn eu crochanau. Ië,

niae rhai a ddywedant yn groew wrthym,
.

gall dyn gael ei achub ym mhob rhyw gref

ydd, ond iddo ddilyn ei oleuni! Aconidy\

yrhai hyny yn bobl gariadus ì y rhai, an

y mvnent i nifer bychan iawn gael eu daiii

nio/a wnânt gynnifer o ffyrdd i'r iifeî ag

ddvwed y Beibl fod o lwybrau ì uffern

Yiì groes i Grist, yr hwn ni ddywed wrthyi

am un ffordd i fywyd ond trwyddo ef

" Myfi yw y ffordd, y gwirionedd, a'

bywyd ;" loan xiv. 6. Ac, yn hollol groes

Ioan, yr hwn nid yw yn mynegu ond am u

athrawiaeth, a hono yn athrawiaeth Cris

a bod yr hwn nad yw yn dal hon i'w noi

fel dyn colledig: "Pob un a'iw sydd y

troseddu, ac heb aros yn nysgeidiaeth Cris

nid yw Duw ganddo ef ;" 2 Ioan 9, I

A pha mor bell, attolwg, oddi wrth uffen

yw y dyn nad yw Duw ganddo ? Yr liw

na chaffo Dduw cyn ei farw, y ìliafol i

caiff ef pan fyddo niarw. Wele, syis,

mae'r amser yn dyfod ; 'ie, yn brysio (\

hoffder a thirionwch bynag a gaffo athra\

iatli lygredig yma, ar law dyn), pan e

chaiff yr heretic cyndyn ond yr un gyfrai'

ar law Crist a'r meddwyn anedifeirii

Cbwi ellwch eu gweled ill dau dan yr i

condemniad, megys y maent yn sefyll dî

yr un hualau, yn rhwym i uftern : fel

dywed yr apostol, " Yr wyf fi yn rhag-dd

wedyd wrthych, megys y rhag-ddyweda>

na chaiffy rhai sy'n gwneuthur y cyfr)

betbau etifeddu teyrnas Dduw ;" Gal.

21 . A gwelwch, attolwg, ai ni ellwch gt

enw'r heretác yn eu mysg. Y mae anwy
odaeth mewn pethau sylfaenol ynddamnû
yn llawer mwy ynte cyfeiliornad yn y rl

hyn. Os try un pwys y clorian, yn ddiaif
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mheu yiíte y gwna deg pwys. Os gwasg
pechod lai hyd ufí'ern, a yw'n rhesymol i ni

dybied y diangc un mwy rhagddi ? Y mae
jyfeiliornad yn sefyll ym mhellach oddi

nrrth, ie, mewn gwrthwynebiad llawnach i

sririonedd nag anwybodaeth. Y mae cyf-

iliornad yn anwybodaeth wedi ei liwio.

Yr hwn ni fwyty ond ychydig, neu ddim,

'haid iddo farw; llawer mwy y dyn a
;wytao wenwyn cryf. Nid mynegi yn unig

im athrawiaethau niweidiol a herseiau din-

retriol a wna'r apostol, ond efe a ddywed
nrrthyin eu bod yn dwyn dinystr buan ar y
'hai a'u daliant: 2 Pedr ii. 1. Attolwg,

rafíwch ar y pwysair sy ganddo ar y din-

-str a ddaw drwy yr athrawiaethau llygr-

dig hyn : y mae yn ei alw yn ddinystr

>uan. Y mae'r afonydd oll yn cael eu
Fordd, ryw bryd, i'r môr y tarddasant o

iono ; eithr y mae rhai yn dychwel gyda
hediad cyflymach, ac yn cyrhaedd yno yn
ynt nag ereill. A fynai dyn wneud taith

•ynt na chyfíredin i uflern ? Tafled ei hun
fírwd hon o athrawiaeth lygredig, ac y mae

n debygol na bydd yn hir cyn myned yno.

2. Am fod twyllwyr mor gyfrwys, gwedd-
i i'r Cristion gael sefydlu a chadarnhau ei

arn yng ngwirioneddau Crist. Y maent yn
enhedlaeth o ddynion sydd yn fedrus at

difetha flydd ereill. Y mae erudita ne-

uìtia yn y byd (fel y mae un yn ei alw),

hyw ddrygioni dysgedig gan rai, i lygru

ieddyliau dynion. Y mae Ysbryd Duw
n eu darlunio i'r byw, gan eu cyflelybu,

eithiau i farsiandwyr, a allant osod lliw

wych ar eu nwyfau gwaeì (2 Pedr ii. 3):

ywedir eu bod "â chwedlau gwneuthur,"
n gwneud marsiand'iaeth o eneidiau.

[efyd, i adwerthwyr, a gymmysgant eu
win â dwfr (2 Cor. ii. 17) ; ac i hocedwyr,

f
ganddynt ì&w ysgafn, i wneud chwareu

[als : Eph. iv. 14. Ië, hyd yn oed i ddewin-
sau: "Pwy a'ch llygad-dynodd chwi?"
ledd yr apostol ; Gal. iv. 1. Gwnaedpethau
úyfedd yn ein dyddiau ni, ar y rhai y
oddefodd Duw i'r cyfryw arfer eu swyn-
faith arnynt: a pha wrth-swyn well na
afarn wedi ei sefydlu? ^Gwelir hyn yn 2

fim. iii, lle y mae'r apostol yn cyflelybu

áwyllwyr yr oes hono i'r dewiniaid íannes a

tl ambres, a safasant yn erbyn Moses, ac yn
langos pa fath bobl oedd yn syrthio i'w

uljiagl hwynt
; y rhai oedd " yn dysgu bob am-

«r, ac heb allu dyfod un amser i wybodaeth
jl gwirionedd ;" adn. 7. Yna, y mae yn troi

m Timotheus ;
" Eithr ti a lwyr adwaenost

W nysgeidiaeth;" adn. 10. Fel pe dywedasai,

ff.r wyf yn ddiofn am danat ti
;

yr wyt
rtedi dy seilio yn y wir athrawiaeth yn well
ji^ag i gael dy dwyllo fel hyn o honi. Yn
|

rir, y rhai y mae twyllwyr yn cynllwyn
tltw dal ydynt, yn benaf, y rhai gweiniaid
tiinsefydlog. Canys fel y dywed Solomon,
î)Ofer yw taenu rhwyd yng ngolwg pob

perchen aden ;" Diar. i. 17. Dewisodd.
y diafol ruthro ar Efa^ yn hytrach nag ar
Adda, fel y dejbycaf o'r ddau i gael ei dal.

Ac o hyny allan, y mae yn dilyn yr uu
Uwybr, g-an roddi cais ar ymgribo droscdd-
lle y byddo y clawdd yn isaf, a'r gwrthwyn*
ebiad yn debyg'i fod yn wanaf . Chwi ellwch
sylwi ar dri nod sydd yn fwyaf cyflredin ar
y rhai a hudir. Yn gyntaf, Hwy a elwir yn
rhai diddrwg l yn Rhuf. xvi. 18. " Trwy ym-
adrodd teg a gweniaith, yn twyllo calonau y
rhai diddrwg." Rhai o feddwl annichellgar,
ond yn fyr o ddoethineb, i adnabod gwyr o
fwriad drwg : rhai anwagelog, a feiddiant
yfed o gwpan pawb, heb ofn cael eu gwen-
wyno. Yn ail, Plantos :

"Na byddom
mwyach yn blantos, yn bwhw-man, ac yn ein
cylch-arwain â phob awel dysgeidiaeth ;"

Éph. ìy. 14. Yn áwr, y mae plantos yn dra
hygoelus, yn dueddol i goelio pob un a roddo
iddynt swp o eiriau teg ; hwy a dybiant fod
pob peth yn dda a fyddo yn felus : nid an-
hawdd fyddai eu cael i fwyta gwenwyn yn
lle siwgr : nid wrth eu barnau eu hunain y
rheolir hwynt, ond wrth farn ereül. Y
mae'r plentyn yn darllen, yn deongli, ac yn
dysgu ei wers, fel y dywed ei féistr ; ac yn
tybied ei bod felly yn iawn. Fel hyn, y mae
trueiniaid sy'n meddu ondgwybodaeth fechan
o'r gair eu hunain, yn hawdd eu henniil y
fíbrdd yma neu y fíbrdd acw, yn union fel

y gwelo ereill y bydd ganddynt dyb dda am.
danynt, yn dda eu harwain. Ond i'r ath-
rawiaeth fod yn felus, hi ä i lawr yn llithrig.

Y maent fel Isaac, yn bendithio eu hopin-
iynau wrth deimlad, nid wrth olwg. Oddi
yma y mae foá llawer o drueiniaid yn ym-
fendithio mor gryf o herwydd y llawenydd
a brofasant er pan y maent X)'r farn hon,
neu fíbrdd arall ; heb allu profi gwiredd eu
tìbrdd allan o'r gair, y maent y-n chwannog i

gredu ei gwiredd wrth eu teimlad ; ac felly,

druain, yn bendithio cyfeiliornad yn lle

gwirionedd. Yn drydydd, Y maent yn rhai

anwadal :
" Yn llithio eneidiau anwadal

"

(2 Padr ii. 14)—rhai heb eu seilio yn iawn
a'u hegwyddori. Nid oes gan y gwir a
broffesant afael angor yn eu deall ; ac felly,

y maent yn cael eu dwyn yn hawdd gan y
gwynt, a'r llif, a chyda fírwd yr opiniynau
a fyddo yn fwyaf eu bri, ac yn fwyaf y cri

o'u plaid, yn y dydd presennol, fel y pysgod
meirw gyda rhediad y llanw.

3. Dylem ymgais am farn sefydledig yn y
gwirionedd'; o herwydd yr efíaith gyfíredinol

sy gan hyn ar yr holl ddyn. laf. Ar y cof,

sydd yn cael llawer o help gan y deall. Po
mwyaf y pwys a fyddo ar y sel, dyfnaf yr

argralî a wneir ar y cyr. Y cof yw y gyn-
neddf sydd yn dwyn ynddi ddelw pethau.

Hon sydd i gadw yr hyn a dderbyniom ; a

xYn y Saesneg, simple ones; ac y mae'r gair

Groeg (akakos) wedi ei arfer yn fynych megys am
anghall, annoeth,'Lc.
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hon yw y drysorfa y cadwn ynddi yr hyn a

fyneni êi d'defnyddio, ae ymaríer âg ef,

ar ol hyn. Yn awr, po egluraf a Bicraf

fyddo ein gwybodaeth am rywbeth, dyfnaf

y mae'n soddi, a sicraf y caiff ei ddal gaii y

cof. 2il. Ar y serchiadau. Mae'r gwir;yn

oleuni
;
po inwyaf safadwy a sefydlog fyddo

drycn y deall, trwy ba un y saetlnr ei belydr

iVserchiadau, cyntaf oll y cymmerant dân.

" Onid oedd ein calon ni yn llosgi ynom,

meddai'r disgyblion..."trayr ydoedd efe yn

acrorydini yr ysgrythyrau V Luc xxiv ò±

Yn ddiammheu, hwy a glywsent Grist yn

prec-ethu llawer o'r hyn a lefarodd yr awr

hono, cyn dioddef o hono ;
ond eriued ni

chawsent eu boddloni a'u cryfliau fel y pryd

hwn, pan agorwyd yr ysgrythyrau a'u dea 1-

twriaethau hwythau ynghyd : a hynabarodd

i'w calon losgi. Y niae'r haul yn y ffurfafen

yn anfon ei ellaith lle nad yw ei belydr yn

cvrhaedd, sef, i ymysgaroedd y ddaear:

eithr am Haul Cyfiawnder, ni chyfrana ele

ei ddylanwadau ond yn unig lle y mae ei

oleu yn dyfod : y niae yn pelydru gwinonedd

i'r deall i oleuo hwnw ; a thra y mae r cread-

ur yn eistedd dan yr edyn hyn, fe genhedlir

gwres tyner calon fwyhaol yn ei gnwe*
Oddi yniay cawn, ie, pan addewiryr Y sbryd

fel Diddanydd, ei fod yn dyfod fel Argy-

hoeddwr (loan xvi. 13) ; y mae yn diddanu

trwy ddysgu. Ac yn sicr, yr achos pa ham

y mae cyn lleied o wres llawenydd nefol gan

lawer o eneidiau crynedig, yw, am fod gan-

ddynt cyn lleied o oleuni i ddeall natur a

threfn cyfammod yr efengyl. Po pellaf y

6aif enaid oddi wrth oleuni y gwinonedd,

pellaf y mae yn rhaid ei fod oddi wrth wres

cysur. 3ydd. Mae gan farn sefydlog efíaith

gref ar y fuchedd a'r ymddygiad. Y Hygad

sydd yn cyfarwyddo'r troed. llhodio niewii

mawr berygl y mae'r neb nad yw yn gweled

ei ffordd ; ac mewn anghysur mawr y rhodia

y dyn na yr pa un ai yn ai allan o'r fiordd

V mae. Yr hyn a fyddo yn symmud, rhanl

iddo orphwys ar rywbethnad yw ynsymmud.

Nis gallai dyn gerdded pe byddai y ddaear

yn troi dan ei draed. Yn awr, yr egwydd-

orion a fyddo genym yn ein deall ydynt

megys y tir y saíwn arno yn ein holl waith.

Os crynu a siglo y bydd y rhai hyn ,
yn

llawer mwy y gwna ein buchedd a'n harfer-

ion. Y mae mor amnihosibl i law grynedig

vsgrifenu llinell union, ag yw i farn ansef-

ydlog gadw ymddvgiad gwastad. Y mae r

apostol yn cyssylltu bod yn sicr a diyimuod

gyda helaethiad yng ngwaith yr Arglwydd:

1 Cor. xv. 58. Ac onid wyf yn camgym-

meryd, y mae efe yuo yn benaf yn golygu

diysgogrwydd baru yn y gwir hwnw, yr

adgyfodiad, y buasai rhai yn ceisio ei

ysgwyd. Nid yr aml dybiau a fyddo genym,

ond ein hymsefydliad yn y gwirionedd, a'n

gwna ni yn Gristionogion cryíion ;
fel mai

dyn cryf yw hwnw y byddo ei gymmalau

wedi eu cydosod a'u cydglymu yn dda; md
y dyn o hirdvíìad,ond lieb braffder cyiattebol

i'w uchder. ' Iawn y dywed un, " Cy'fattebol

i'w ddeall a'i farn ydyw dyn: er fod rhai

heb gyfatteb i'r hyn a wyddant, eto nid oes

neb yn myned tu hwnt i hyny." Y gwir a

fyddo mewn dadl yn y deall, y mae, os gaüaf

lefaru felly, yn cael ei attal yn y pen: ms

gall dreiddio i'r galon, na bod yn aiferedig

vn y fuchedd : ond pau gaffo ei gydnabod

yno, a thrwv ganmoliad y deall, ei goileidio

yn yr ewylíys a'r serchiadau, yna fe ì tyn-

ddelir, ac a gaiff effaith gref ar yr yniar-

weddiad. Dywedir ddyfod o'r efengyl at y
Thessaloniaid gynt mewn sicrwydd mawr

(1 Thcs. i) ; sef, sicrhad am ei gwinonedd;

a gwelwch mor effeithiol a nerthol fu hl:

(adn. 6): " Chwi a aethoch yn ddilynwyr ì m,

ac i'r Arghwdd, wedi derbyn y gair mewn

gorthrymder mawr, gyda llawenydd yr

Ysbryd Glân. Sicrhawyd iddynt mai

Dduwyr oedd yr athrawiaeth ; a hyu
i

au

dygodd yn llon trwy y cystuddiau blinaf

oedd yn eu dilyn.
,

De/n. 1. I argyhoeddi y rhai sydd, yn üe

ymgais am sefydlu eubarn yn y gwinonedd

yn ei wneud yn orchwyl penaf ì ymgryfhau

yn eu cyfeiliornadau. Yr wyf yn coeho fod

rhai dynion yn ymdrechu mwy ì ymarfogi â

dadleuon, at amddiffyn rhyw gyfeiliornad s

gofleidiasant, nag â wnant o blaid y gwir-

ioneddau mwyaf eu pwys yn y Beibl
:

ie,
3

byddai yn haws ganddynt farw wrth ystangc

ym mhlaid un cyfeiliornad sydd ganddynt

na'r holl wirioneddau a broffesant. Awstii

a ddywed am dano ei hun, pan oedd yn her

elic Manieheaidd, ''Nidtydi, O! Arghy.ydd'

ond fy nghyfeiliornad oedd fy Nuw.

anhawdd yw troi dyn a fyddo niewn dwfj

ymroddiad o blaid cyfeiliornad! Ta saw>

gwaith y cauwyd safnau y Phanseaid ga

ein Iachawdwr? ac etto, ni*ddychwehvy

nemawr, os un, o honynt. YTr oedd e

hysbrydoedd yn rhy feilchion 1 alw yn

Beth/hwy roddi eu harfau i lawr, disgyj

gadair Moses, a chyfaddef eu bod wet

dysgu cyfeiliornadau i'r bobl, yn lle gwj

gynghor Duw ! Yn hytrach, hwy a änt yi

mlaen, gan ymbluo yn wychaf y gallan

rhag troi yn ol inewn cywilydd ;
er mai m

cywilyddio am eu cyfeiliornad ydoedd y c^

wilydd, ond bod yn gywilydd ganddynt -

addef. Fel yr attebodd y llengcyn hwn

gynt, i'r hwn y gofynwyd ar ei ddyfo.diad

buteindy, Ai nid oedd anio gywilydd c

weled yn dyfod o d mor ddrwg?

oes," eb efe ; "y cywilydd oedd myned

mewn ; ond iawnder yw dyfod allan.

syrs, drwg ddig'on yw myned i gyfeiliornaí

ond gwaeth yw aros ynddo. Y mae y c"

taf yn dy brofi yn ddyn gwan ;
eithr y

a'th wna yn rhy debyg i'r diafol, yr hwn
hyd heddyw o'r un meddwl ag oedd ar

gwymp cyntaf.
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Defn. 2. Y mae yn brawf yn erbyn y rhai

|i yniegniont i siglo barn rhai ereill, neu

Idattod y gwregys hwn oddi am lwynau y
bristion. Hwy a ddeuant â gofyniad Satan

wtl eu safnau :
" Ai diau ddywedyd o Dduw?"

A. ydych yn sicr fod hyn yn wirionedd. ? Ai
aid yw eich gweinidogion yn eich somi ? Eu
hais yn ddichellgar yw magu drwgdybiau ac

fimmheuon yng nghalonau Cristionogion am
I gwírioneddau a dderbyniasant. Y cyfryw

bedd y rhai a drallododd y Galatiaid, y rhai

w mynasai Paul eu tori ymaith am eu poen :

foal. v. 12. Ceisio eu dyrysu yr oeddynt,

Irwy godi ammheuon yn eu meddyliau am
Lthrawiaeth yr efengyl. Ffordd gyfrwys

bw ho-n i
!w tynu o'r diwedd oddi wrth y

fydd ; ac am hyn y cyfrifir hwynt yn ddad-

Unchwelwyr ffydd ereill : 2 Tim. ii. 14 ;
Tit.

I 11. Y mae yn* rhaid i'r t fod mewn
perygl, pan ddattoder y seiliau. A ellwch

;hwi dybied mai bwriad gonest sy gan y dyn
L gloddia dan sail eich t. Hyn a wnânt
ìwy, a fynant alw i gwestiwn wirioneddau

nawrion yr efengyl. Ond rhyw fai bychan

nv hwn yn ein hoes benrydd ni ; onid e,

û oddefid cynnifer o dwyllwyr (a allaf eu

jalw yn gynnifer o wibiaid a dyhirwyr ys-

Drydol) i grwydro yn ol ac ym mlaen, Hygad-
lynu eneidiau ffol a thruain i golledigaeth.

3 ! y mae yn drwm fod i un a ladratao werth

lau swllt neu dri, orfod codi llaw o flaen y
'rawdle am ei fywyd ; 'ie, weithiau, gael ei

rrogi o'r achos ; a bod i'r rhai a ysbeiliant

meidiau, druain, o drysor gwirioneddau

ichubol, ac a ddadymchwelant gred teulu-

)edd cyfain, gael eu gadael i godi pen yn ddi-

rywilydd, gan ymffrostio yn eu rhyddid : fod

mbledd yn erbyn Duw yn diangc heb gyn
)'i achos, tra y mae cabledd yn erbyn y
arenin yn cael ei gyhuddo fel bradwriaeth.

5f mae yn dda fod Duw yn hoffach o'i wir-

ionedd nag ydyw dynion
;
pe amgen, fe ddi-

mgai y rhai hyn yn y ddau fyd ; ond y mae
'Duw wedi dadgan ei fod ef i'w herbyn. Y
ìmae diwrnod pan y caiff ysbeilwyr eneidiau

b wirioneddau eu dal a'u condemnio, fel

Iladron gwaeth na'r rhai a ysbeiliant dai o

lur ac arian. Gwelwch fel y tynodd Duw y
byhuddiad :

" Wele fi yn erbyn y prophwydi,
îmedd yr Arglwydd, y rhai sydd yn lladrata

[fy ngeiriau, bob un oddi ar ei gymmydog ;"

Uer. xxiii. 30; Meddwl y mae am y gau
jbrophwydi oedd yn denu y bobl oddi wrth
'y gwirioneddau a draddodasai gweision

ífyddlawn Duw iddynt. Ni-fydd neb yn y
flys i ddadleu achos y cablwr a'r trawshud-
;wt, pan eisteddo Duw i farnu.

Defn. 3. Da y gallai hyn geryddu yr an-

\vadalwch rhyfedd, a'r anwaatadrwydd barn

f mae llawer yn ymddyrysu ynddynt, yn yr

pee wammal hon. Nid fel ser sefydlog yn y
aef y mae gwirioneddau yn meddyliau llawer

p broffeswyr, ond fel goruchion a ddawns-
|iant yn yr awyr, Nid ydynt fel liythyrenau

argraffedig mewn marmor, ond yn ysgrifcii-

edig mewn llwch
; y rhai a antfurfir gan bob

cl>wa neu wag-anadliad gan drawsddenwyr.
Y mae llawer a groesawant opiniynau fel

rhai yn croesawu cariadau ; nid am eu bod
yn meddwl eu priodi, ond eu bwrw ymaith
cyn gynted ag y delo rhai newyddion.
Erioed ni bu oes mwy anwadal na hon. Yr
hyn a ddywedir am ddilynwyr pob ystum
(fashion) newydd :

" Pe gwelai rhai eu llun-

iau yn y gwisgoedd oedd ganddynt ychydig
flynyddoedd yn ol, prin yr adnabyddent eu
hunain yn eu gwisgoedd presennol." Y mae
yn eithaf gwir am eu hopiniynau. Pe byddai
i lawer, a fuont yn broff'eswyr mawrion,
gymmeryd golwg ar eu hegwyddorion ych-
ydig flyn^^ddoedd yn ol, a'u cymmharu â'u

rhai presennol, ni cheid mo honynt yr un
bobl. Y maent wedi newid a chyfnewid, fel

y gellid tybied eu bod wedi ymwrthod â'u

hen íìydd : nid am fod yr hen a wrthodant
yn un gau, na'r newydd a gofleidiant yn un
gywir, ond am eu bod naillaiynanwybodus
o'r gwir a broffesasant ar y cyntaf, ai yn ffu-

antus yn y broffes hono. Ac nid rhyfedd
fod i un ymadael yn rhwydd â'r hyn a ddal-

iodd efe ar sail mor wan a'r sail sy ganddo
yn bresennol i'w adael ; neu, fod i un arall

oedd heb garu na defnyddio y gwir
N
a bro-

ffesodd, gael ei roddi i fyny gan Dduw i'w

newid am gyfeiliornad. Os bu i'r cenedl-

oedd, y rhai ni ogoneddasant Dduw â'r

goleu naturiol oedd ganddynt, gael eu rhoddi
i fyny, yn gyfiawn (Rhuf. i. 21, &c), "i
feddwl anghymmeradw " ac annoeth, i

wneuthur pethau anw^eddaidd a chroes i

foesau da
;
yna, llawer mwy haeddiannol yw

y rhai a ddianrhydeddant Dduw yng ngo-
leunigwirionedd Ysgrythyrol ogaeleurhoddi
i fyny i'r hyn sydd yn ysbrydol ddrwg,
sef i gredu celwydd a chyfeiliornadau, yn lle

gwirionedd. Melldith drom, pe y barnem
yn iawn, yw crwydro ac ymdroi mewn dy-
rysni cyfeiliornus, a thybied er hyn ein bod
yn rhodio yn ffordd gwirionedd.

Cwest. Ond gall rhai ddywedyd, Pa fodd

y mae yn bossibl i broffeswyr cyffredin gyr-

haedd y fath farn sefydlog yn y gwirionedd,

pan yr ydym yn gweled llawer o rai doniol

a rhagorol yn dra ansefydlog yn eu bawaau ì

At. Y mae yn rhaid i ni wahaniaethu :

—

1. Am bersonau. 2. Am wirioneddau. Yn
gyntaf, Am bersonau. Y mae llawer yn
enwog am ddoniau, a'u doniau heb dduwiol-

deb i'w sefydlu : ac nid rhyfedd yw gweled
penau gwyllt-wibiog yn ansefydlog yng
ngwirioneddau Duw. Nid oes neb a ddym-
chwel yn gynt i gyfeiliornad, na'r dyn sy

heb galon onest i ganlyn pen goleu. Y tir

brasaf, heb iawn-drimaeth, fydd lawnaf o

chwyn. Gwyr o ddoniau, heb eu sancteiddio,

a fu yr arweinwyr yn ffordd cyfeiliornad

;

er mai y gwirionaf a'r gwanaf a arweinid

ganddynt. Gwyr gwybodus sydd ar y cyn-
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taf yn arllwys ac yn bwrw cyfeiliornad

allan o'u calonau llygredig ; a rhai anwybod-
us sydd yn ei lyfu i fyny. Am hyny, na
anobeithia am farn sefydlog, cyhyd ag y
mae dy ddyniuniad am galon syml, onest, ac

y byddych yn arfer y moddion yn gydwyb-
odol: y mae'r addewid o'th du :

" Dechreu-

ad doethineb yw ofn yr Arglwydd ; deall da

By gan y rhai a wnânt ei orchymynion ef ;"

Salm cxi. 10.

2il. Y mae yn rhaid gwahaniaethu am
wirioneddau : y mae rhai yn sylfaenol, ereill

yn oruwchadeiladol. Yn awr, er fod llawer

sydd yn enwog am dduwioldeb yn gystal ag

am ddoniau, yn y tywyllwch am rai pethau

goruwchadeiladol ac amgylchiadol (o her-

wydd eu dirgelrwydd mwy yn y gair), etto,

y'mae cyssondeb hyfryd ym mysg y rhai

duwiol mewn pethau sylfaenol. Ac yn y
rhai hyn, enaid druan, y mae modd i tithau

gael dy sefydlu trwy arferiad ffyddlawn o

foddion. Megys y mae Duw wedi darparu

i'n cyrph, fel y mae pethau angenrheidiol at

eu cynnal yn fwy cyffredin, ac i'w cael yn
rhatach na phethau at ddanteithrwydd a

gwychder; felly, i'n heneidiau hefyd. Pe
buasai bara mor anhawdd i'w gael a dan-

teithion, neu ddwfr mor brin a'r gwin, buasai

raid i'r rhan fwyaf o'r byd newynu. Felly,

pe buasai gwirioneddau angenrheidiol i iach-

awdwriaeth mor anhawdd i'w deall a'u

profi o'r Ysgrythyrau ag yw rhai ereilL, bu-

asai aml Gristion tlawd a gwangalon yn
trengu yn ddiau, heb ryw wyrthiau i'w gyn-

northwyo. Eithr y mae gwirioneddau ach-

ubol yr efengyl yn oleu eglur, ac yn rhedeg
yn loewoni bawb ond y rhai sydd yn diwyno

y ffrwd â'u meddyliau llygredig eu hunain.

PENNOD III.

Jlhai cyfarwyddiadau at gadarnhau barn proffes-

wyr yn y gicirionedd.

Ond pa gynghor a roddwch i mi tuag at

sefydlu fy marn yng ngwirioneddau Crist ?

At. 1. Bydded dy ymgais yn wirioneddol
wrth gofleidio gwirioneddau. Y mae calon

ffals, ddrygionus, a barn afíachus, yn debyg
i'r iâ ar ddwfr

; y naill yn tarddu o'r lla.ll.

Y mae'r achos o anwadalwch barnau rhai

yn tarddu o dwyll eu calonau. Meddwl
safadwy, a chalon ddeublyg, anfynych y cyf-

arfyddant. Llawn eglur ar hyn yw y lle

hwnw ;
" Diwedd y gorchymyn yw cariad o

galon bur, a chydwybod dda, a ffydd ddirag-

rith ;" l Tim. i. 5. Yn awr, craffwch pa
beth a ganlyn

—

adn. 6 : "Oddi wrth yr hyn
bethau y gwyrodd rhai, (neu, yn ol y Groeg,
yn bod heb amcanu atynt), ac y troisant

heibio at ofer siarad." Nid oeddynt erioed

wedi cyfeirio at rym duwioldeb, wrth dder-

byn gwirioneddau, gan ddymuuo cynnyddu

trwyddynt mewn cariad, ffydd, a grasusau
ereill. A chan iddynt gymmeryd camfwriad
a diben, nid rhyfedd iddynt droi allan o'r

iawn ffordd. Gall calon ffala yn hawdd
wobrwyo y farn i roddi llais o'i hochr.

Caiff hyn a'r lla.ll fod yn wir heddyw, ac yn
anwir y mis nesaf, os gwel hi yn dda. Y
gwir, gyda llawer, yw yr hyn a fyddo er eu
mantais hwynt : hwy a rwymant eu barnau
wrth lrnynau eu pyrsau, eu huchel-swyddau,

&c. Y mae'r cyfryw yn barod (gyda'r ceil-

iog gwynt hwnw, o ddyn, yn nyddiau Mari
waedlyd) i ganu tôn newydd ar ryw dro yu
eu helyntion bydol. Pan dderbynio cariad

ryw wirionedd, y mae yn ei 'ddal yn dn

;

ond os chwant am ryw fudd bydol fydd yr

achos, yna wedi gwasanaethu'r tro, hawdd
fydd ei yru ymaith. Buan yr aeth Amnon
mor glaf o Tamar, ag oedd efe o'r blaen am
dani : ac oni welsom ni, yn ein dyddiaü, rai

gwirioneddau ac ordinhadau yn cael

troedio ymaith gyda chymmaint o ddiystyr-

wch a hithau gan hwnw? Ie, gan rai oedd

á mawr serch arnynt, ychydig flynyddoedd

yn ol, ond (y mae i'w ofni) heb eu gwir garu

erioed ?

2. Disgwyl wrth weinidogaeth y gair.

Un diben mawr o'i gosodiad, yw ein cad-

arnhau yn y gwirionedd :
" Efe a roddes rai

yn fugeiliaid ac yn athrawon, i berffeithio y
saint; Eph. iv. 11. A chraffwch, " Fel na
byddom mwyach yn blantos yn bwhwman,"
&c ; adn. 14. Yr hwn a red oddi wrth ei

arweinyddd, buan y bydd o'i ffordd. Nid
tystiolaeth fechan ydyw, a roddes l>uw iV
weinidogion ffyddlawn, yn yr oes hon, mai
ychydig sy'n eu gadael, heb fod y gwahan-
glwyf o gyfeiliornad i'w weled yn fuan yn
eu talcenau. Ac yn dy ddisgwyliad wrth
weinidogaeth y gair, bydd yn ddyfal i ddal

ar y rhan athrawiaethol o'r bregeth, gystal

ag ar y rhan gymmhwysiadol. Y mae'r

cyntaf mor angenrheidiol at dy wneud vd

Gristion diysgog ag yw'r Uall at dy wneud
yn un gwresog. Yn wir, serchiadau tan-

baid, heb wybodaeth eylweddol, nid ydyni

ond megys tân yn y badell, a'r drull heb ei

lwytho. Yr oedd y Lefiaid (gwelwn yii

Neh. viii. 7, 8) yn gosod allan synwyr y
gyfraith, fel y deallai y bobl. Y mae planu

o flaen dyfrhau ; ac felly y dylai athrawiaetb

fyned o flaen annogaeth. Acyn ol yr un drefr

y dylai y bobl ddysgu a ninnau bregethu.

3. Na chaethiwa dy farn wrth un dyn m
phlaid. Y mae mechníaeth ysbrydol a an
dwyodd lawer yn eu barnau a'u hegwyddor
ion. Na fydd yn rhwym wrth, na thros

farn neb. Ti elli bwyso gwir, a chyfrí:

aur ar ol dy dad. Trwy dy ffydd dy hun 3

mae i ti fyw, nid ffydd un arall. Ymgai:j

am ganfod y gwir â'th lygaid dy hun
Gwna yw yr adeilad a ddelir, i fyny gai

attegion, neu trwy fod ei phwys ar dý rhyv[

gymmydog, yn lle ar ei sylfaen ei hun : par
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syrthio y rbai hyny, fe syrth hithau hefyd.

Na fydded i awdurdod un dyn, ond tystiol-

Eieth o'r gair, benderfynu dy farn: atteg

wael ydyw y cyntaf ; sylfaen ydyw y llall.

Bydded genyt yr Ysgrythyr o blaid dy farn,

yn hytrach na dynion. Nid fel hyn y
iywed y cyfryw wr dysgedig a da ; ond
fel hyn y dywed yr Ysgrythyr Lân. Etto,

gochel wyro y cyfarwyddyd hwn yn rhy
bell i'r ochr arall : hyn a wneir pan y diys-

tyroni farnau gwyr y mae eu duwioldeb a'u

iysg yn galw am barch. Yn ddiau, y mae
pyfrwng i'w gael rhwng difr'ío dynion a'u

jbaddoli. Mawrygu wynebau dynion sydd

|yn frad i'rgwirionedd, ac yn peri i lawer lef-

jxin, 'Hosanna' i gyfeiliornad, a chroeshoelio

i'r gwirionedd. Y mae Eusebius yn ad-

[roddam Herod (yr Herod hwnw y daiilenwn

xm dano yn Act. xii, iddo gael ei ysu gan
bryfed), pan ddaeth i wydd y dyrfa, yn glaer-

[wyn ei wisg, ac yr areithiodd yn fwynwych
i'r bobl, fod y wisg arianaidd oedd am
ilano, trwy effaith pelydr yr haul arni, yn
[lisgleirio yn y fath fodd nes dallu llygaid

n edrychwyr. A hyn, medd efe, a barodd
|i ryw wenieithwyr lefain, "Lleferydd Duw,
iic nid dyn ydyw." Ac yn wir y mae'r

liwbliw disglaer a esyd doniau ac areithydd-

iaeth rhai dynion ar eu hymadroddion yn
jfynych yn dallu barnau eu mawrygwyr, nes

iydynt yn rhy dueddol i dybied eu holl lefer-

ydd megys dwyfol ; ac yn enwedig, os bu i

jDduw ddefnyddio y cyfryw, fel offerynau,

jer rhyw les i'w heneidiau gynt. " O (fel y
idywedodd un) anhawdd ar hyn yw caru dyn,

megys dyn," parchu y cyfryw mewn modd
jna byddo yn peryglu i garu eu cyfeiliornad-

jau hefyd. Bu Awstin yn offerynol i ddy-
lchwelyd Alypius o un llwybr gau : ac y mae
yn addef fod hyn yn achlysur o fod cyn
|hawsed iddo ei dynu i gyfeiliornad arall,

dim llai na Manichëaeth. 1 Tybiodd Alypius
,na allai hwnw ei wyrdroi, oedd, mewn peth
iarall, wedi ei gywir droi ef. Gan hyny, na
alw di neb yn dad ar y ddaear : na ddirmyga
neb : na addola neb.

4. Gwylia rhag manylgais. Y mae hwnw
iwedi hanner myned i gyfeiliornad a fyddo
yn gwagflysio pethau rhyfeddol, ac yn clust-

ifeinio am bob tybiau newyddion. Ni a
jddarllenwn am " glustiau ynmerwino:" 2

i

Tim. iv. 3. Y mae'r ysfa hon yn diweddu
mewn crachen o gyfeiliornad. Collodd
jDinah ei diweirdeb wrth rodiana. Diweir-

;

deb y meddwl yw ei gywirdeb yn y ffydd.

jA hwn y maent hwy mewn perygl o'i golli,

,y rhai a änt i bob cymdeithas, ac a roddant
[fenthyg clust i bob athrawiaeth a bregethir

:

jbyddant, yn gyntaf, yn wrandawyr, yna yn
iddisgyblion iddynt. Llawer a foddiant eu

|

hunain mor bell yn y manylgais hwn, o

1 l Blaenor y sect hon oedd un, Manes, cyfeiliornwr
1 heriticaidd a phenboeth, a fu yn arweinydd gau
i lawer, yn yr ail a'r drydedd ganrif

.

gj'feillachu â phob sect a thyb, nea troi o'f

diwedd yn rhydd-dybwyr, heb allu sefydlu

ar ddim mewn gwirionedd. Y mae Awstin yn
addef iddo fyned trwy gynnifer o gyfeiliorn-
adau a hudoliaethau o eiddo y Maniche-
aid (y rhai a fawrygodd efe unwaith fel gwir-
ionecidau, ond a welodd wedi hyny yn
gyfeiliornadau adgas), nes oedd arno, o'r

diwedd, ofn y gwirionedd pur a glywodd efe

Ambrose yn ei bregethu. "Fel un," medd
efe, " wedi taraw wrth feddyg drwg—y mae
arno ofn myned dan law un da." O ! gwyl-
iwch chwi sydd yn awr am wrandaw pob
peth, rhag eich myned o'r diwedd na wnewch
gredu unpeth.

5. Yn ostyngedig, cais farn sefydlog gan
Dduw. Nid oes dim teithwyr yn colli eu
ffordd yn gynt na'r rhai sydd yn tybied eu
bod yn ei gwybod mor dda fel na raid

iddynt ymofy'n. Ac nid oes dim proffeswyr

yn y fath berygl o gael eu denu oddi wrth

y gwir a'r rhai sydd yn pwyso ar eu deali

eu hunain, ac heb gydnabod Duw yn eu
ffyrdd, trwy ymgynghori âg ef beunydd.
Daliwch sylw ar falchder (pa fodd bynag y
gall ymddangos, yn bresennol, yn uchel ei

hediad mewn proffes), cewch ei weled wedi
syrthio i'r ffos o gyfeiliornad neu halog-

rwydd. Dyna y gwely a wnaeth Duw iddo

;

a rhaid iddo orwedd lle y pennododd Duw ei

letty. Y mae yn llwyr angenrheidiol i'r

cyfryw ddynion gael eu gadael i ymddyrysu,
a dyfod felly i warth ; fel, pan ddychwelo eu
gwybodaeth atynt (os oes gan Dduw y fath

drugaredd yng nghadw iddynt), y gallont

gydaNebuchodonozor,fendithio y Goruchaf,
a'i gydnabod ef ar eu dychweliad, yr hwn a
ddibrisiasant mor wrthun ar eu cychwyniad
allan. O ! gwylia gan hyny rhag balchder,

yr hwn a'th wna yn fuan yn ddieithr i or-

sedd gras. Nid ydyw yn hyfryd gan falch-

der gardotta: y .. mae yn troi .ymbiliad

taer am wirionedd i ryw ddygn bleidiad a
thrahaus ddadleuaeth ynghylch y gwirion-

edd. Yma y mae y bri mwyaf i'w gael:

ac fel hyn y mae Hawer, i gael goruchafiaeth,

wedi colli gwirionedd ym mhoethder y
frwydr. - Gosod hyn yn ddwys at dy galon,

mai rhaid yw i'r Duw sydd yn rhoddi llygad

i ganfod gwirionedd, roddi llaw hefyd i'w

gadw ar ol i ni ei gael. " Yr hyn a gaffom
gan Dduw, nis gallwn ei gadw hebddo ef,"

medd Bernard. Cadw, gan hyny, dy gyd-

nabyddiaeth â Duw ; os amgen, nid hir y
ceidw gwirionedd ei gydnabyddiaeth â thi.

Goleuni yw Duw ; i dywyllwch yr wyt yn
myned cyn gynted ag y tròech dj gefn arno

ef. Yr ydym yn sefyll ar well tir i gael

gwirionedd, ai gadw hefyd, pan fyddom yn
gwedd'io yn daer am dano, na phan yn taeru

yn ffyrnig ac yn ymryson yn ei gylch. Mae
ymddadleuon yn cythryblu yr enaid, ac yn
codi llwch anwydau drwg. ÜMae gweddi yn
llonyddu y meddwl, ac yn gostwng y llwch a
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^ododd dadleuon : ac yr wyf yn sicr y gwel

dyn ym mhellacb ar ddydd tawel, teg, nag

ar ddydd gwyntog a chymmylog. Pan

fyddo'dyn yn siarad llawer, ac heb orphwys

ond ych\ dig, y mae aohos i ofni na ddeil ei

synwyr yn hir : ac yn wir, pan fyddo dyn yn

siarad ac yn dadleu llawer ynghylch y gwir-

ioüedd, heb ysbryd ymostyngar mewn
gweddi am gael ei dywys iddo, gall Duw yn

gytìawn gospi balchder hwnw â gwallgof

ysbrydol yn ei feddwl, fel nas gallo wahan-

iaethu rhwng y gau a'r gwir.

6. Gwylia rhag tramgwyddo wrth y gwa-

haniaeth barnau a thybiau sydd i'w cael ym
mysg proffeswyr çrefydd. Y mae hon yn

gareg a deiü y Pabyddion (yn enwedig yn

yr amserau ymranol hyn) o ílaen ein traed.

Pa fodd y gwyddoch chwi, meddant, pa beth

sydd wirionedd, pan y mae cynnifer o farn-

au ac o ffyrdd yn eich mysg ! Y mae rhai

wedi tramgwyddo mor drwm wrth hyn, nes

çadael y gwirionedd a broffesasant unwaith ;

», chan rym yr ystorm o anghydfod mewn
materion crefydd, wedi cael, naill ai eu taflu

ar graig annuwiaeth, ai eu gyru draw ac

yma mewn anwadalwch meddwl, heb ym-

roddi i fwrw angor yn unman o ran eu bam,

nes gweled y dymmcstl hon drosodd, ac

nes gweled y rhaì sydd yn wahanedig o ran

eu barnau yn cydgyfarfod mewn undeb a

chred gydsyuiol yn lioll byngciau crefydd.

Dyina fwriad (fel y dywedodd un yn gywir)

sy inor annoeth a niweidiol i'r enaid, ag a

fyddai i'r corph pe addunedai dyn na fwyt-

âi efe ddim nea y byddai i holl awrleisiau

(cloch) y ddinas daraw deuddeg oll ar un-

waith. Gellid disgwyi y peth olaf hwn yn

gynt na'r IlalL

7. Na orphwys heb gael teimlo yn dy

galon effaith pob gwirionedd a ddeli yn dy

farn. Y mae'r naill gynncddf yn helpio'r

llall. Po amlycaf y byddo gwirionedd i'r

dealltwriaeth, mwyaf arosol fydd yn y cof
;
a

pho mwyaf fyddo effaith y gwir ar yr ewyll-

ys, mwyaf sefydlog fydd yn y farn. Pa
ragoroldeb bynag fyddo mewn pe£h, etto,

oni fedr dyn wneud ond ychydig neu ddim

defnydd o hono, nid yw ond o werth bychan

iddo ef ; a hawdd fydd ei gael oddi arno.

Fel hyn yr ymadawyd âg aml lyfrgell ragor-

ol gan filwyr diddysg (i ddwylaw pa r-ai y
syrthiasant),am ychydig gyda gwerth cauad-

au y llyfrau ; a'r rhai hyn a gadwesid, fel y
trysor gwerthfawrocaf, gan wyr a allent

eu defnyddio. Ac yn wir, y mae ymdaraw-

iad gwirionedd yn ol fel y byddo'r bobl y
syrth i'w dwylaw. Os daw i law dyn a dery

i weithio âg ef, ac a dyn allan ei nerth a'i

felusder, bydd i hwn ei'ddal o hÿhy yn dyn-

ach yn ei fam, o gymmaint ag y mae yn

fwy ei effaith ar ei galon. Ond os cyferfydd

âg un nad yw yn profi dim o'i rym a'i effaith

dwyfol i'w ddaroetwng, i'w ddiddanu, a'i

sancteiddio, gall gael yn fuan eu droi dros y

drws, i ymotyn am letty newydd. Gall

fath bobl orfoleddu dros amser yn y goleuni

hwnw a ddiffoddir ganddynt eu bunain ym
mhen ycliydig. Pan glywyf am ddyn a fu

unwaith yn dal pechod gwreiddiol, a llwyr

lygriad natur dyn, fel gwiriouedd, ond yn
awr yn ei wadu, nis gallaf ond ofni naill aî

ei fod erioed heb ei osod at ei galou nes ym-
iselu ac ymddarostwng yn rhywiog o'r achos

\

neu, ei fod wedi blino ar y gorcbwyl, a thrwj

ddiogi ac esgeulusdra, wedi colli elìaith
-

gwirionedd ar ei galon, cyn iddo golli

gwirionedd ei hun yn y farn. Mi a allwn

bennodi llawer o bethau neillduol ereill, yà
y rhai y gwelir proffeswyr, yn yr amseroedd

anwadal hyn wedi llithro oddi wrth eu hen

egwyddorion. Y mae canu Salmau wedi

bod yn ddyledswydd addefedig ap arferedig

gan lawer sydd wedi ei throi heibio ; ac fe

fyddai yn gwestiwn gwerth ei ofyn am dan-

ynt, A ddarfu iddynt erioed fwynhau cym-

mundeb melus â Duw yn y ddyledswydd

hon, ac felly mewn ereill/ A fu eu calonau

erioed yn dawnsio ac yn llamu mewn serch-

iadau gwresog at Dduw, tra yr oeddynt yn

canu â'u gwefusau? Ac yn ddiau, mi a'
:

cyfrifwn yn beth rhyfedd clywed dyn duw
iol yn gwadu hyn. Wele, Gristion, os bu :

ti gyfarfod â Duw yn nrws y babell hon

(canys nis gallaf fi etto eu barnu yn amgen),

gâd i mi ofyn i ti etto, Âi nid aeth dy galon

yn ddilafur, yn oer, ac yn ffurfiol yn y ddyl

edswydd, cyn i ti feiddio ei bwrw hi ymaith

Ac os felly (y peth yr wyf yn barod i'
.

goelio), mi a ddymunwn i'r cyfryw, yn ofn

Duw, ystyried ypedwargofyniadcanlynol :—

laf. Ai nid oes iddynt le i ofni eu bod

niewn cam farn, a bod y tywyllwch hwp
wedi syrthio ar eu barnau fel cosp a-m ddi-

ofalwch ac ysgafnder ysbryd yng nghyf-

lawniad y ddyledswydd, pannad oeddyntyE

animheu ei chyfreithlondeb ì

2il. Ai ni fyddai yu well iddynt ymgai.'

am ail gaffael bywiogrwydd cyntaf eu serch-

iadau yu y ddyledswydd (yr hyn yn fuan a'i

dygent drachefn i gydnabyddiaeth â'r melu»

der a'r llonder a gawsant ynddi gynt), na'

thaflu ymaith ar dystiolaeth mor wan ag {

fedd y dywedwyr cryfaf yn ei herbynî

3ydd. A yw y rhai a esgeulusant ui

ddvìedswydd yn debygol o gynnyddu drw;

uno'r ileill, ac o gadw eu blas hwynt yi

newydd yn eu heneidiau?

4ydd. Pe goddefai Duw iddynt oeri yn ei

serch at ryw ordinhâd arall (yr hyn rliag

fiaened, os ei ewyllys ydyw), ai ni fydda

morhawdd i Satan gasglu ynghyd ddigon >

ddadleuon i beri iddynt betruso, a chyn ht

bwrw liono ymaith yn gystal a hon ? A bo<

achos am y fath ofyniad, yr amserau hyn

fynegaut; yn y rhai y mae pob ordinhâ-

wedi cael, yn ei thro, ei galw i gwestiwn

ie, a'idiarddel, rhai gan un, a rhai ganaral

Ni wna un ganu ; ni fyn arall i'w blenty
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Tael ei fedyddio ; a thrydydd, ni fyn un

iath o fedydd dwfr, na'r Swper chwaith ;
a

hhedwerydd, a gaua ei glust rhag gwrandaw

[r gair un amser, ac a fynai ein cael i ddis-

rWyl am addysgiad digyfrwng. Fel hyn, un-

îraith yr elo ordinhadau a gwirioneddau yn

! 'eirw i ni, trwy ein camymddygiad danynt,

Irallwn ymfoddloni, îe, a gwaeddi am eu

'laddu allan o'n golwg, pa mor hawddgar

bynag y buont o'r blaen yn ein golwg. Y
hethau hyn, o'u gosod yn ddwys at y galon,

h roddant i chwi achos i feddwl, er i mi

'jyfleu y cyfarwyddiad hwn yn olaf yn fy

jìhraethiad yma ; etto, mai nid y lle olaf na'r

leiaf a weddai iddo gael (ym mysg y lleill

,11 a enwyd) yn eich gofal a'ch ymarfenad

>istionogoí.

PENNOD IV.

r2e y cynnwysir yr ail ffordd i ni gael ein Iwynau
'

wedi eu gwregysu â gwirionedd, sef fel ag- i bcri

i ni ddal proffes rydd a hyf o hono : hefyd, pa

ham y mae hyn yn ddyledswydd arnom : ac an-

nogaeth fer i hyny.

STb ail ffordd y rhuthrir ar wirionedd yw,

;rwy rym a thrais. Y mae y diafol yn

îlytio croen y llwynog i dwyllwyr, a chroen

r llew i erlidwyr. Ar chwareufwrdd yr

;glwys yr actiwyd y chwarëyddiaethau

nwvaf gwaedlyd o fewn y byd: ac ar

ldefaid gwirion Crist y gwnaed y galanas

i'r cigyddiaeth mwyaf creulawn. Sant oedd

7 dyn'cyntaf a laddwyd yn y byd ; a hwnw
im grefydd. Ac, fel y dywedodd Luther,

'Bydd i Cain ladd Abel hyd ddiwedd y
;>yd." Ni ddichon tân erledigaeth ddiffodd

im llwyr cyhyd ag y parhao gwreichionen

) gaa ym mynwes yr annuwiol ar y ddaear,

leu ddiafol yn uffern i'w chwythu. Gan
ìyny, y mae ail ffordd o gael y lwynau wedi

,ìu hamwregysu â gwirionedd mor angen-

;rheidiol a'r llall ; a hyny yw, yn y broffes o

íiono. Y mae llawer nas gellid eu curo

pddi wrth y gwir trwy rym dadl, wedi cael

'ìu gyru oddi wrtho trwy dân erledigaeth.

Nid digon fydd barn gywir i alluogi dyn i

idioddef wrth yr ystangc dros y gwir.

pnid e, ni buasai i'r gof druan hwnw, yn

Hanes y Merthyron, anfon v fath atteb an-

'wrol i'w gyfaill, oedd yn Hirod i ddioddef

iyin mhlaid y gwirionedd, yr hwn y buasai

,efe ei hun yn offeryn i'w addysgu ynddo

:

r'Mai y gwir yn ddiau ydoedd; ond nas

gallai efe oddef llosgi." Y mae'r gwir yn y
taen heb wroldeb duwiol, yn gwneud dyn yn

debyg i'r cleddyf-bysg ;
yr hwn, medd Plu-

'tarch, sydd â chleddyf yn ei ben heb galon-

ídid i'w arfer. Dyna y pryd y mae dyn yn

lanorchfygol, pan gynnysgaether ef â hyfder

jduwiol o'r nef i dynu allan gleddyf yr Ys-

bryd, ac i addef y gwirionedd noeth, trwy

'brofíes gyhoeddus o hono, yng ngwyneb

angeu a pherygl. Hyn, hyn yw bod â'u
" lwynau wedi eu hamgylch-wregysu â gwir-

ionedd." Ac felly, y sylwad oddi wrth yr

ail fath yma o ymwregysu â gwirionedd

ydyw

—

Athr. Ei bod yn ddyledswydd ar y saint,

ac y dylent ofalu, nid yn unig am gael barn.

sefydlog yn y gwirionedd, ond hefyd am
ddal proffes gysson o hono. Y mae'r apostol

yn gwasgu hyn :
" Daliwn gyffes ein gobaith,

yn ddisigl ;" Heb. x. 23. Y mae yn ei lefaru

mewn gwrthwynebiad i'r rhai oedd, yn yr

amseroedd enbydus hyny, yn gadael cyd-

gynnulliad y saint, gan ofn erledigaeth.

Hyn a eilw efe yn sigl. Ac y mae yr hwn
sydd yn siglo yn y drws nesaf i wrthgilio.

Nid oes i ni ledu ein hwyliau o broffes ar

awr dawel, a'u plygu ynghyd pan godo y
gwynt. Canmolir Pergamus am ei phroffes

hyf : "Mia adwaen dy weithredoedd di, a

pha le yr wyt yn trigo, sef, lle y mae gor-

seddfaingc Satan ; ac yr wyt yn dal fy enw
i, ac ni wedaist fy ffydd i ; ie, yn y dydd y
bu Antipas yn ferthyr ffyddlawn i mi, yr

hwn a laddwyd yn eich plith chwi ;" Dad.

ii. 13. Man oedd Pergamus lle yr oedd

Satan yn eistedd ar y faingc swyddogol, llo

yr oedd bod yn Gristion yn ddigon o fater i

haeddu marwolaeth ; ie, yr oedd yno beth

gwaed eisoes wedi ei dywallt o flaen eu

llygaid ; ac hyd yn oed yn y dyddiau hyny ni

wadasent y gwirionedd. Cymmerodd Duw
hyn yn dirion. Gorchymyn dwys a roddodd

Paul ar Timotheus :
" Eithr tydi, gwr Duw,

gochel y pethau hyn ; a dilyn gyfiawnder,

duwioldeb, ffydd, cariad, addfwyndra ;" 1

Tiìii. vi. 11. Tra y mae ereill yn gwibio ar

ol y byd, ymrodda di am gyfoeth ysbrydol

;

canlyn di ar hyn, mor awyddus a hwythau

eu helfen dymmorol. Ond beth os nad ellir

gyru y fasnach hon ym mlaen yn heddychol?

A raid i ni gau ffenestri y siop i fyny, rhoi

heibio ein proffes, a pheidio â bod yn gref-

yddol nes y caffom amseroedd llonyddach %

Dim o hyn : y mae yn erchi iddo " ymdrechu

hardd-deg ymdrech y ffydd ;" 1 Tim. vi. 12.

Nac ymâd yn anwrol â'th broffes ; eithr rho

dy fywyd a'r cwbl i lawr i gadw hon. Ac,

i'w rwymo rhag cilio yn ol, medd efe, " Yr
ydwyf yn gorchymyn i ti, ger bron Duw, yr

hwn'sydd yn bywhau pob peth, a cher bron

Iesu Grist, yr hwn dan Bontius Pilat a

dystiodd broffes dda, gadw o honot y gor-

chymyn hwn ;" adn 13. Fel pe dywedasai,

Os byth y dymuni weled wyneb Crist gyda

chysur yn yr adgyfodiad, yr hwn a ddewis-

odd golli ei fywyd yn hytrach na gwadu na

chelu y gwirionedd, dal ati, ac na chilia oddi

wrth dy faner. Y mae gan Awstin, yn ei

gyffesiadau (llyfr viii., pen. 2), hanesyn hynod

am un Victorinus (gwr clodfawr am areith-

yddiaeth yn Rhufain, a ddysgai efe i'r sa-

neddwyr). Dychwelwyd hwn yn ei henaint

at Gristionogaeth ; ac fe ddaeth at Simpli-
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cianus (un enwog y pryd liyny am dduwiol-

deb), gan aisial yn wanaidd yn ei glustiau,

Yr wyf fi yn Gristion : onJ y gwr duwiol

hwn a attebodd, u Ni chredaf fi, ac ni chyf-

rifaf nio honot yn gyfryw, nes y gwelwyf

di yni uiysg Cristionogion, yn eglwys Crist."

Wrth hyn, efe a wenodd, gan ddywedyd,
u Os felly, ai y muriau a wna ddyn yu

Gristion ? Oni allaf fi fod yn gyfryw heb

brofFesu hyny ar gyhoedd, a gadael i'r byd

ei wybod ì" Hyn a ddywedodd efe o ofn,

gan nad oedd efe pnd dychwelwr ieuangc, er

ei fod yn hen wr : eithr ym mhen ysbaid o

amser, wedi ei gadarnhau yn fwy yn y ffydd

(ac ystyried yn ddwys, os parhâi ef fel hyn

yn gywilydd ganddo arddel Crist, y byddai

cywiìydd ganddo ef yntau, pan ddeuai yng

ngogoniant eiDad gyda'rangylionsalictaidd),

efe a newidiodd ei laia : daeth at Simpli-

cianus, gan ddywedyd, "Awn i'r eglwys!

Yr wyf fi o ddifrif am fod yn Gristion."

Ac yno, er y gallasai proffes o'i gred o'r

neilldu fod yn dderbyniol, efe a ddewisodd

ei gwneud ar gyhoedd, gan ddywedyd, " Mi
a broffesais areithyddiaeth yn gyhoeddus, yr

hyn nad oedd fater o iachawdwriaeth ; ac a

ofnaf fi addef gwirionedd Duw yng nghyn-

nulleidfa y ffyddloniaid Y' Y mae Duw yn

gofyn crefydd y galon a'r genau. "A'r
galon y credir i gyfiawnder ; ac â'r genau

y cyffesir i iachawdwriaeth ;" Iihuf. x. 10.

Ehagrith trwm yw addefiad y genau, heb

gred yn y galon : a rhagrith ac ofnusrwydd

ynghyd yw i ddyn ymhoni o'i gred heb gy-

ffesiad y genau.

Rhes. Ni roddaf ond un rheswm am y
pwngc; a hwnw oddi wrth yr ymddiried

mawr a ddyry Duw yn ei saint, mewn perth-

ynas i'w wirionedd. Hwn yw y peth mawr
y mae Duw yn ei roddi yng nghadw i'w

saint, gyda gorchymyn o'r dwysaf am ei

gadw, yn erbyn pawb a gloddio dano, neu a'i

gwrthwynebo. Y mae rhai pethau a rodd-

wn ni i gadw i Dduw, a rhai pethau a rydd

Duw i gadw i ninnau. Y peth mawr a

roddwn ni i gadw i Dduw yw ein henaid :

u Y mae efe yn abl i gadw yr hyn a roddais

ato erbyn y dydd hwnw ;" 2 Tim. i. 12. A'r

hyn y mae Duw, yn benaf, yn ei roddi i

gadw i ni yw ei wirionedd. Am hyny, dy-

wedir ei roddi iddynt megys arian yn llaw

cyfaill yr ymddiriedwn iddo :
" Ymdrech-

wch ym mhlaid y ffydd a roddwyd unwaith

i'r saint :" luclas 3. " Ymddiriedwyd idd-

ynt hwy (yr Iuddewon) am ymadroddion

Duw ;" Rhuf iii. 2. Hwy a gawsaut y
trysor nefol hwnw dan eu cadwraeth. Felly

y mae Paul yn annog Timotheus i gadw
"ffurf yr ymadroddion iachus" (2 Tim.

i. 13), yr hyn a eilw efe yn adn. 14, " y peth

da a rodded i'w gadw atat." Os dylai un

yr ymddiriedwyd iddo gadw coron athrysor

brenin edrych yn ofalus at yr hyn sy dan ei

gadwraelh, rhag ei golli, neu i leidr ei

ddwyn, llawer mwy ydylai y Cristion 1 sydd
â choron a thrysor Duw dan ei ofal. Os ya-

beilir Duw o'i wirionedd, beth fydd ganddo
weJi ei aJael ? Gair y gwirioneJJ yw y
Jystiolaeth a ryJJ y Duw mawr am Jano
ei hun i JJyn. Y saint yw ei Jystion ethol-

eJig, uwch law ereill, y rhai a eilw efe i

wirio ei wirioneJJ, trwy broffes ryJJ a

Juwiol o hono ef ger bron Jynion : am hyn

y gelwir hwynt yn Jystion iJJo : Esa. xliii.

10 ; a xliv. 8 ; Heb. xii. 1 ; Dad. xi. 3 ;

Salm xix. 7 ; ac Esa. viii. 20. Y mae'r neb

a fyntumio unrhyw yriaJ oJJi wrth y gair

yn Jwyn gau Jystiolaeth yn erbyn Duw.
A :

r hwn a fyddo, gau ofn neu gywilyJd, yn
ymaJaw â'r gwirioneJJ, neu yn Jirgelu ei

broffes, y mae yn nacau ei Jystiolaeth i

Dduw: a phwy a all adrodd erchylldra y
pechod hwn, ac i ba radd o ddirmyg ar

Dduw y mae yn cyrhaedd ? Byddai yn
gamwedd erchyll, pe ni byddai ond yn achoa

dyn : megys pan gyhuddid un ar gam, mewn
llys, ac y gallai ychydig eiriau arddangos

dìniweidrwydd y dyn ; ac yntau er hvn yn

cael ei adael i'w gondemnio, rhag i dyst

beryglu dim arno ei hun trwy dystio y gwir

mewn llys cyhoedd. O ! ynte, pa faint yw
ei gamwedd ef, yr hwn, pan fyddo Duw ei

hun, yn ei wirionedd, yn sefyll wrth frawdlo

dyn gwael, nid yw yn beiddio dywedyd gair

dros Dduw, pan alwer arno i ddwyn ei dyst-

iolaeth, ond sydd yn gadael i'r gwirionedd

ddioddef trwy farn anghyfiawn, rhag iddo

ef ddioddef, ar law dyn, am fod yu dyst o'i

blaid ?

Gwrthdd. Ond gellir cyfrif h-yn yn faich

trwm i'w osod ar gefn y Cristion. A raid i

ni beryglu y cyfan oll, ac anturio y cljJ

sydd yn anwyl genym, yn hytiach na gwadu

na chuddio ein proffes o'r gwir? Yn sicr,

ni bydd gan Grist ond ychydig o ddilynwyr,

os yw yn dal ei weision at y fath aniinod

galed. .W
At. Yn wir y mae yn galed i gig a gwaed

yn un o'r camfeydd uchaf sydd i fyned

drostynt yn ein ffordd i'r nef. Nis gali

calon anianol wrandaw hyn, heb ymrwystrc

yn y fan : Mat. xiii. 21. Am hyny, y mat

gwyr sydd yn anhawdd ganddynt golli'i

nef, ac yn anfoddlawn i anturio cymmaiutî

hyn am dani, wedi rhoddi eu synwyrau ai
|

waith at gael ffdÌfld rwyddach i fyned yno

Am hyn ni wnai yr hereticiaid hyny, }

Priscilianiaid, ac ereill (prif grefydd y rha

oedd achub eu crwyn eu hunain), ond matei|

baclro broffes oddi allan. Hwy a feddyl|

1 T mae'r awdwr doeth a duwiol yma, ac y?

amryw o'r pennodau hyn, fyn rhoddi ei dyat

iolaeth yn eglur a phwysig am yr angenrhaid :

weddai i fod ar ysbryd pob gwir Gristion, ac y?j

neillduol ar bobjgweinidog yr efengyl, i amddiftyi

pob rhan o wirionedd Duw. Rhodded yr Ai

glwydd i'w bobl yng Nghymru fwy o ddeall da a

o ffyddlondeb duwiol i gyflawni hyn.— Y Ci/fieith\

i
ydd.
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jient y gallent ddywedyd a dad-ddywedyd
'jn ol eu hegwyddor resynus, " Mi a dyngaf

,

tni a groesdyngaf , ac a gadwaf fy rueddwl

leb dyngu !"), ond iddynt fod â'u calon yn
^lynu wrth y gwir ì O ! pa fath ffyliaid

iîuasai y prophwydi, yr apostolion, a merth-

fron duwiol ereilì, a fu yn seilio'r gwirionedd

â'u gwaed, pe buasai y fath ífordd deg i'w

îhaeli ddiangc rhag yrystorm o erledigaeth !

|3nd, O ! hyfder y gwyr a feiddiant (i ochel

/chydig ílinder oddi wrth ddyn er mwyn y
rwirionedd) ddyfeisio y fath gableddau er-

:hyll yn erbyn y gwirionedd ! Ië, anffurfio y
lythyrenau hyny sydd o argraff naturiaeth ei

nm ar y gydwybod. Yr un goleu sy'n dangos

'od Duwcìod, a ddangosai hyn hefyd, Y
lylem ni rodio yn enw y Duw hwn. Y mae
iyd yn oed y paganiaid yn gwybod hyn :

Yr holl bobloedd a rodiant bob un yn enw
û Dduw ei hun ;" Micah iv. 5. Daliodd So-

;rates hyd at waed i ddywedyd, Nad oedd
)nd un Duw ; ac, yn ei amddiffyniad am ei

'ywyd, fe ddywedodd, Pe rhoddent iddo ei

ywyd ar yr ammod o gadw y gwir hwn iddo

£ hun, a bod heb ei ddysgu i ereill, na
Iderbyniai efe y rhodd. Gwelwn yma
ìerthol weithrediad cydwybod naturiol!

Mor wych (neu anwych) ynte y defnydd-

odd y rhai hyny eu gwybodaeth o'r Ys-
jrythyr, sydd â gwan fwa natur yn saethu

nor bell tu hwnt iddynt ! Buan y diflanai

irefydd i wag-beth diddym, os yw raid i ni,

•hag ofn pawb a gyfarfyddom, ymddiosg o'n

ìaddurniadau (fel milwyr ffoadwy), a rhoi

ìin proffes dan gudd, rhag i neb wybod i

jwy yr ydym yn perthyn. Pa beth a ofyn

[)uw trwy broffes hyf o'i-wirionedd, yn fwy
lag a ofyn y meistr gan ei was, pan fyddo

|.

rn erchi iddo wisgo ei ddillad lifrai ef, a'i

Idilyn yn yr heolydd? Neu, pan fyddo
llywydd yn galw ei ddeiliaid i'r maes, i

'ldangos eu ffyddlondeb, trwy addef ei gweryl
ef yn erbyn gelyn a fyddo yn ymosod arno?

j^.c a yw cais dyn gan y rhai hyn yn rhesym-
ì)l, a'r cyffelyb gais oddi ar law Duw yn
^aled ? Na, nid yw yn beth mwy, nac yn
|jeth cymmaint ag a ddymunwn ni gan
Oduw i ni ein hunain. Pwy ni fynai gan
Dduw arddangos ei gariad atom ni, a dwyn
ìystiolaeth drosom yn erbyn Satan a'n

Ipechodau ein hunain, yn y dydd mawrhwnw
Ipan y bydd dynion ac angylion tyn edrych-
wyr ? Ac a ddisgwyliwn ni hyny gan Dduw
jtiad yw yn ein dyled trwy un ddeddf, ond
p'i addewid rad ei hun, a ni yn nacau iddo
bf yr hyn yr ydym dan gynnifer o rwymau
rw dalu ? Pe ni byddai ond mewn rhyw
i^ystudd (tra yr ydym yma), mor anghysurus
'ydym ni os lled-guddia Duw ei wyneb, a
Ibod heb ein haddef yn ein cyfyngder ? Ac
|a oes dim oaredigrwydd i'w ddangos i'r

jDuw hwnw a adnebydd dy enaid mewn
leyfyngderau ? Pan fyddo ei wirionedd ef

mewn ingder, oni all Crist ddisgwyl fod i'w

gyfeillion oll eistedd i fyny, a gwylio gydag
eí ? O ! byddai yn gywiíydd amlwg fod
dim o'r fath foethusder meddal i'w gaêl ym
mysg gweision Crist, fel nas gallont golli

ychydig o'u hesmwythdra a'u mwyniant
bydol i weini iddo ef a'i wirionedd.

Defn. Bydded i hyn gynnhyrfu ein hym-
gais am gael gwregys gwirionedd yn dn am
danom, fel y gallom ddal yn lew y broffes o
hono, 'ie, yng ngwyneb angeu a pherygl, a

bod heb ein rhwystro pan gyfodo erledigaeth.

Bendigedig fyddo Duw : nid yw wedi dyfod

i hyny e'tto
;
yr ydym yn cael y gwir yn

rhatach ; ond pa mor fuan y gall y farchnad

godi, nis gwyddom. Nid yw y gwir i'w gael

bob amser am yr un pris. Ei brynu sy raid

i ni yn y pris v byddo, a bod heb ei werthu
am bris ÿn y byd. A gadewch i mi ddy-

wedyd wrthych, fe fu, y mae,*ac fe fydd

ysbryd erledigaeth yng nghalonau yr annuw-
iol hyd ddiwedd y byd. Ac, niegys y bu
Satan yn ystyried Iob, cyn rhoi ei ddwylaw
budron arno ; felly y mae, yn awr erledig-

aeth, ynìfgweithio yn ysbrydoedd yr anwir-

iaid : y.mae offer dinystr bob amser dan bar-

otoad ym meddyliau a dymuniadau Satan

a'i offerynau yn erbyn gwir broffeswyr y
gwirionedd. Y mae'r hyn a wnaent wedi

ei benderfynu eisoes, pe caid gallu a chyfle i

gyflawni eu malais ; îe, yr ydym^hanner y
ffordd yn barod tuag at erledigaeth. 1 Mae
Satan, yng nghyntaf, yn dyfod mewn ysbryd

cyfeiliornad, yna mewn ysbryd erlidiad ;

yn gyntaf, efe a lygra- ddynion â chamdyb-
iau

;
yna, efe a leinw eu calonau â llid yn

erbyn proffeswyr y gwirionedd. Peth am-
mhosibl yw i gyfeiliornad, sydd yn gyw
uffern, fod yn heddychlawn : ni byddai felly

yn debyg i'w dad. Nis gail yr hyn sydd

oddi isod fod yn bur nac yn heddychlawn
chwaith. A pha mor bell y mae Duw wedi

goddef i'r ysbryd brwmstanaidd hwn o

gyfeiliornad ymledu, sydd yn beth mor
amlwg nad oes un esguswaith îyn ddigon

llydan i guddio noethni yr amseroedd anned-

wydd hyn. Y mae, gan hyny, yn llawn

biyd i ni fod â'n gwregys o wirionedd am
danom ; 'ie, wedi ei dn-wregysu yn y broffes

o hono. Nid pob un o'r rhai sydd^ yn awr
yn canmawl y gwirionedd a wna ei ddilyn,

pan unwaith yr arweinio tua'r carchar:

nid pob un sydd yn pregethu neu yn dadleu

o'i blaid, a wna ddioddef o'i blaid.
_
Pethau

diniwed—arfau pwl yw dadleuon : nid ydynt

yn tynu gwaed. Ônd wrth ddioddef, yr

ydym yn cael ein galw i brawf gyda gelyn-

ion y gwirionedd âg arfau awchlym. Mae
1 Bu cyflawniad o'r hyn y mae Mr. Gurnal yma

yn ei ddarogan. O'r flwyddyn 1662 hyd 1668, bu
miloedd o flyddloniaid ym Mhrydain (heb son am er-

ledigaethau trymach yn Ffrainc a gwledydd ereill)

yn dioddef amryw orthiymderau lled ddwys a

maith. Ond yn y flwyddyn olaf a bennodwyd,
daeth y brenin Protestanaidd a thyner, William o

Orange, i'r orsedd, er ymwared mawr i'n teyrnas.
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hyn yn gofyn mwy na thafod llithrig, syn-

wyrcyflyin, a phen dadleayddoL Pa le y
pryd lîyiiy y bydd y doeth, y bydol ymhol-

ydd, y gwyr doniol ac areitàyadoll Och,

hwy íyddant ar goll yn y frwydr, fel mil-

wyr anwrol, er y gallaìit fod gyda'r blaenaf

ar ddydd byddin ritiad, neu rith ymladdiad,

pan nad oedd gelyn yn y maes
;
pryd yr

oedd yniddangos o du y gwirionedd yn fatcr

o elw neu o glod, yn hytrach nag o golled

neu berygl. Na : y mae Duw wedi dewis y
rhai tfol, i waradwyddo y doethion, yn y
darn hwn o wasanaeth

; y Cristion gostyng-

edig, trwy ei ffýdd, ei amynedd, a'i gariad

at y gwiríonedd, i waradwyddo gwyr o ddon-

iau mawrion, ond heb ras.

o gysuron eu bywyd, ond hyd angeu. Yr

oeddynt vn cyfrif bywyd ei hun yn elyn,

pan y gwahanai rhyneddynt a gwirionedd.

Megys, pan na fyddo dyn yn caru ei fraich

iieu ei goes, os hí a berygla y rhan arall ; ond

yn erchi, Torwch hi ymaith. Ai ni allwn

ììi fyw, medd yr ys'brydoedd ardderchoç

hyn, oüd er cymmyüad ar y gwir, ac i ben

ammheuaeth am ein cariad ato ac at Grifll l

Croesaw vnte y gwaetliaf o farwolaethau.

Hyn a ddaliodd galondid Dafydd i fyny, tra

yr oedd maglau am ei einioes :
" Y rhai an-

nuwiol a ddisgwyliasant am danaf i'm di-

fetha ; ond dy dystiolaethau di a ystynai|

fi
;" Salm cxix. 95. Buasai calon anianol yi

ystyried meddiannau, gwraig a phlant, n

PENNOD V.

Cyfarwyddyd neu ddau at wregysu y gwírionedd

yn d'n am danom yn y broffes o hono.

JIol. Ond ym mha fodd y mae i enaid

gael y gwregys gwirionedd yma am dano yn

y broffes o hono ì

At. Yn gyntaf
,
ymgais am galon yn en-

nynu gan gariad diffuaut i'r gwirionedd.

Hyn yn unig a'thtwna di yn drech na gelyn-

ion y gwirionedd. Eu gwaethaffchwy yw
rhwymau neu farwolaeth ; ac y mae cariad

yn gryfach nag angeu
; y mae yn lladd hyd

yn oed calon angeu ei hun—yn gwneud Dob

peth yn hawdd. Nid yw ylgorchymynion

yn tdryniion i gariad ; ac nid achwyn efe o

achos dioddefiadau. Mor ysgafn ei galon y
bu Iacob yn dioddef gwres y dydd ac oerni

y nos o gariad at Rahel ! Y mae cariadfryn

anturiol : taflodd Ionathan deyrnas o'i ol, a

gwynebodd ddig tad llidiog o gariad at

Daíydd. Nid yw cariad byth ynddo ei hun
yn golledwr, tra y cadwo ei

_
wrthddryçh

anwyl : 'ie, y mae yn awyddus i unrhyw an-

turiàeth beryglus, y catfo ei offrymu ei hun
ynddi, yng ngwasanaeth ei anwylyd. Gwel-

wn hyn yn Dafydd, yr hwn a osododd ei

einioes yn ei law am Michal. A pha faint

mwy pan fyddo ein cariad wedi ei osod ar

wrthddrych mor ragorwych ag yw Crist

a'i wirionedd ì O, nid oes ond rhyw hiraeth

gwan yn anadliadau cryfaf y creadur ; a

rhyw belydr dirym yn cael ei saetliu oddi

wrth y fath lendid gorwael \ Os yw y rhai

hyn yn gosod eu caredigion dan y fath

ddeddf, fel nas gallant lai nag ufuddliau, er

mai gyda'r perygl a'r caledi mwyaf
,
pa gym-

mhelliad ynte sy raid i'r enaid hwnw fod

dano, a gymmhellir gan gariad Criatî

Gwnaeth hwn i'r saint neidio oddi wrth eu

meddiannau a'u perthynasau ; ie, allan o'u

cyrph, yn llawen, gan gyfrif mai nid eu

colled oedd ymadael â hwynt, ond eu çadw

gyda'r anfri lleiaf i'r gwinonedd. Dywe. 1 1

r

yn Dad. xii. 11, "Ni charasant eu hemioes

byd angeu." Craffwch, nid hyd at golh rhai

leiaf yr einioes, yn awr mewn peryg

ond yr oedd calon Dafydd ar fater gwel

yr oedd efe yn ystyried tystiolaethau Duw
ac mor gryf oedd y melusder, yn ymdywaj
i'w enaid, wrth fyfyrio ar y rhai hyn, ne

yw yn methu dal: "0, mor gu genyf f
cryfraith di!" adn. 97. Parodd hyn id<

gyfrif yr holl flinderau oedd yn ei gyfarfo»

o achos ei ymlyniad wrth y gwir yn ysgeifI

Y mae yn ddirgelwch mawr i'r byd, v -

dynion, er mwyn rhyw opiniwn, fel y
wedant hwy, yn gallu rhedeg i'r fath bery^

anferth. Am hyn, cyfrifwyd Paul gan i

farnydd yn un oedd yn ynfydu. A llais
i

ys

gafn, mi dvbygwn, yn hytrach na difr

ddwys, oedd yn y gofyniadhwnw gan Pilc

i Grist, yn Ioan xviii. 38. Yr oedd ein Hai

glwydd wedi dywedyd wrtho (adn. 37) m:

ì hyn yr oedd efe wedi ei eni, a dyfod i

byd, sef fel y tystiolaethai i'r gwirioned.

Yma, y mae Pilat yn gofyn iddo, Beth 1

gwirionedd ì ac yn ebrwydd yn troi ymaij

Fel pe dywedasai, Ai amser yw hwii ì

feddwl am wirionedd, pan y mae dy fvwj

niewn perygl? Beth yw gwirionedd, fel
;

anturit ti gymmaint o' i achos ì Ond gall e

aidgrasol yngymmhwysach ofyn,mewndd

tyrwch dtiwiol, Beth yw cyfoeth ac anrhy

eàdt Beth yw pleserau diflauedig y bj

somedig hwn? Ië, beth yw bywyd ei lm

fod i un neu oll o'r rhai hyn gael ei rod

mewn gwrthbwysiad i wirionedd ì O syi

edrychwch pa beth sydd yn cael eich serc

hwn fydd y meistr ar bwrs, gair da, bywv

a chyfan.
" Y mae gpgwyddiad pob dyn ?

y byddo ei serch yn tueddu. Os y byd sy.

yn "cael eich serch, chwi a wariwch ei

bywydau arno: os y gwirionedd sydd
,

cael eich calonau, chwi a ddehwch y dyrn

a geisir ato ar eich bronau eich hunain,

hytrach na gadael iddo ddisgyn yno. G

falwch yn unig am fod eich serch yn ddifl

ant at wirionedd; os amgen, efe ach g

wrth ddrws y carchar, ac a bair i chwi y

adael a gwiriònedd yn y pryd rheitiaf i ch

ymddangos o'i ochr. Y mae tn math o y
honwyr am wirionedd, uad yw eu serch

debygol i ddal y prawf tanllyd.
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laf. Y rhai a gofleidiant wirionedd er

ûwyn mantais anianol. Y mae gwirionedd

yeithiau yn talu yn dda am ei bwrdd, yn

rian bathol y byd ei hun : a thra y byddo

elly, gwahoddir hi gan bawb i'w t. Nid
aru y gwirionedd y mae y rhai hyn, ond y
lws sydd wrth ei chlust. Gwelwyd llawer

n nyddiau Harri vih, yn dra mawr eu sel

n erbyn mynachdai, o gariad at eu tiroedd,

n fwy na chasineb at eu heümiaddoliaeth.

s
Tid yw gwirionedd yn cael ond ychydig

'i câr am ddim; a'r ychydig hyn a ddi-

ddefant gyda hi a throsti. Am y lleill, pan

yddo ei chynuysgaeth fydol hi unwaith wedi

i wario, chwi a'i cewch hwynt wedi blino

r eu cymmhares. Y tân cegin hwn, ni lysg

n hwy nag y byddo y cyfryw danwydd bras

elw, gair da, a'r cyffelyb, yn ei borthi.

)s na ellwch garu gwirionedd noeth, nis

^ellwch fyned yn noeth er mwyn y gwir-

tanedd. Os na eliwch garu gwirionedd dir-

uygedig, nis gellwch oddef eich dirmygu

mwyn y gwirionedd ; a'r driniaeth a gaiff

wirionedd, hyny sy'n aros ei ganlynwyr.

2il. Y fath a ganmolant wirionedd, gan ei

^hrio i fyny yn uchel; ond, os cratíwch

irnynt, nid oes ganddynt ond moesgyfarch-

ad iddi. Maent o hyd yn cadw draw ; ac

ìi oddefant i wiricmedd gael lle o'u mewn,
el ag i roddi cyfraith iddynt ; fel un a

jroesawai garwr, a ddywed yn dda am dano,

'c a ddeil ymddiddan âg ef, ond ni fyn

;lywed son am ei briodi. Un peth yw geir-

au teg
;
peth arall yw priodas. Mynych y

lywedai Bucholcerus :—" Llawer a roddant

Tusan i Grist; ychydig a'i gwirgarant." Y
'niae gwir gariad at Grist yn brioda,sol. Pan
Pyddo enaid yn ei roddi ei hun, oddi ar hoff-

tder calon at Grist, megys gwraig at ei phriod,

i gael ei lywio a'i reoli gan ei Ysbryd, trwy
ei wirionedd, dyma un sydd yn caru

Crist a'i wirionedd. Ond lle y mae gwir-

ionedd heb gael yr uchafiaeth a'r rheolaeth,

nid oes dim cariad at wirionedd yn aros yn

y galon hono. Yr hon nid yw yn wraig

ufudd, nis gall fod yn un garuaidd, am y
gwnai cariad ei chymmhell i fod yn gyfryw.

Ac felly y gwna cariad yn yr enaid gym-
mhell ufudd-dod i'r gwirionedd y mae yn ei

garu. Ië, y mae y neb sydd heb ufuddhau
i'r gwirionedd mor bell oddi wrth ei garu

hyd onid yw yn byw mewn ofn o hono, a'r

dn sy mewn caeth ofn at y gwirionedd

;

cynt y try efe allan yn erlidiwr arno, nag yn
ddioddefwr drosto. Mor wir yw gair

í Jerome: " Y neb a ofna ddyn, efe a'i casâ;

j,a'r neb a gasâ, efe a ddymuna ei ddiwedd."

\ Yr oedd Sauí yn ofni Dafydd ; a pharodd
?íhyny iddo ddyfal .^eisio ei ddinystr. Yr
'toedd Herod yn ofni Ioan ; a chostiodd hyny
li Ioan ei fywyd. Y mae ofn caethwasaidd
^yn peri igalon ddrygionus garcharu gwirion-

ledü yn y gydwybod ; canys pe cawsai hwnw
ei ryddid a'i awdurdod yn yr enaid, efe a

gaethiwai, ie, a ddienyddiai, bob chwanfc

sydd yn awr yn rheoli y t. A'r hwn sydd

yn carcharu gwirionedd yn ei fynwes ei hun,

prin y gorwedd efe yng ngharchar fel tyst

dros y gwirionedd.

3ydd. Y rhai nid oes ganddynt sel yn er-

byn gelynion y gwirionedd. Y mae cariad

bob amser wedi ei arfogi â sel : dyma y dagr

a dn efe yn erbyn holl wrthwynebwyr y
gwirionedd. Yr hwü nid oes ynddo sel, ni

fedd gariad. Yn awr, y mae gwir sel yn
gweithredu fel tân yn ol eithaf ei rym ; etto,

o fewn ei le a'i gylch priodol. Os cyfyngir

sel i fynwes rhyw un Cristion, heb fodd

iddi fflamio allan yng nghosp gelynion y
gwirionedd: yna, hi a lysg yn fwy oddi mewn
o herwydd ei chau i fyny ; ac, megys tân yn

yr esgyrn, hi a ysa ysbryd y Cristion ei hun,

gf,n ei ddifa, ie, ei fwyta trwy ofìd, wrth

weled gwirionedd dan draed cyfeiliornad neu

halogrwydd, ac yntau heb allu i'w helpio i

fyny. Nid hyfryd yw i garwr gwresog fyw

yn hwy na'i anwylyd. Fe fu y fath rai ag a

ddewisasent neidio i feddau eu cyfeillion, a

gorwedd gyda hwynt yn y llwch, yn hytrach

na threulio bywyd digysur yma hebddynt.
" Awn ninnau, fel y byddom feirw gydag

ef," meddai Thomas, pan ddywedo'dd Crist

wrthynt, " Bufarw Lazarus ;" ac yr wyf yn

sicr fod carwyr gwresog y gwirionedd yn ei

gyfrif yn beth mor drwm i fyw mewn amser-

oedd drwg—pan fyddo y gwir wedi syrthio

yn yr heolydd. Y newydd am ddaliad yr

arch a frawychodd enaid Eli dduwiol

allan o'i gorph ; ac yn ol barn cariad, gellir

tybied mai hyn a gynnhyrfodd ddymuniad,

ie, dwys weddi Elias, am farwolaeth: ^Digon

yw yn awr, Arglwydd, cymmer fy einioes,"

&c. ; 1 Bren. xix. 4. Yr oedd y gwr sanct-

aidd yn gweled sut yr oedd pethau ynm^med
ym mlaen ym mysg y mawrion yr amser

drwg hwnw; eilunaddolwyr mewn bri, a

gweision ffyddlawn Duw mewn anfíi, ie,

a marwolaethau. Ac yn awr, y mae y pro-

phwyd gwresog hwn yn ei farnu yn amser

da iddo ef adael ,y byd, yn hytrach na byw
yn hwy mewn poen, wrth weled enw gwir-

ionedd a gweision Duw yn cael eu mathru

gan y rhai a ddylasent ddangos y caredig-

rwydd mwyaf iddynt. Ond os bydd gan

sel allu wedi ei roddi yn ei llaw at amddiff-

yn achos y gwirionedd, fel y dyrchafer hi i

eisteddle yr uwch swyddog/, yna, caiff gelyn-

ion y gwirionedd wybod nad yw hi yn dwyn
cleddyf yn ofer. Bydd gan y swyddog

gwresog fraich i noddi ac amddiffyn yr Is-

raeliad (y gwirionedd), ac felly hefyd law i

daraw yr Aiphtwr (cabledd, halogrwydd, a

chyfeiliornad), pan y rhuthro un o honynt

i'w erbyn. Moses, y gwr llariaidd hwnw,
a fu mor ddistaw yn ei achos ei hun {Num.

xii. 3, &c.) O, fel yr ymgynnhyrfodd pan

syrthiodd ei bobl i eilunaddoliath ! Yroedd
ei galon yn y fath ennyniad, fel, er ei fawff
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gariad tuag atynt, nas gallai efe agor ei enau

mewn gweddi drostynt, na'i glust i dderbyn

un erfyniad oddi rthynt, nes iddo roddi

rhediad i'w sel mewn gweithred o iawnder

ar y troseddwyr. Yn awr, y cyfryw, a'r

cyfryw yn unig, yw y bobl sydd yn debygol,

pan eu gelwir, i ddioddef dros y gwirionedd,

sef y rhai ni adawant i'r gwir ddioddef, os

gallant attal hyny. Ünd am ysbrydoedd

anianol o fath Galio, y rhai nis gallant

edrych ar wirionedd a chyfeiliornad yn ym-

rafaelio, a bod heb wneud eu goreu i gyn-

northwYO y gwir trwy gyfryngiad eu gallu

a'u hawdurdod, os swyddogion ; neu, trwy

bregethu y naill i fyny a'r llall i lawr, os

gweinidogion fyddant ; neu, trwy ardystiad

rhwydd i'r gwirionedd, gweddi wresog o'i

blaid, a chydymdeimlad calon âg ef, yn ol ei

lwydd neu ei aflwydd, os Cristion cyffredin

fydd y dyn. Am y cyfryw oll, meddaf , sydd

yn sefyll yn yr achos hwn, fel rhai edrychwyr

o ddeutu dau ymladdwr, heb ofalu nemawr
pwy a ennill y codwm ; nid y rhai hyn yw y
gwyr y gellìr disgwyl iddynt ymroddi i

ddioddef llawer dros wirionedd. Y swyddog

hwnw na fedd ddigon o sel i gau safnau gel-

ynion y gwirionedd pan allo hyny, a egyr ef

e

ei enau mewn proties hyf o'i blaid pan

fyddo angeu a pherygl yn ei wynebu ? Y
gweinidog hwnw na fedd ddigon o serch a

chalondid i amddiffyn y gwirionedd yn y
pulpud, a ellir disgwyl i hwn sefyll i'w am-

ddiffÿn wrth yr ystangc ? Mewn gair, y
Cristion cyffredin hwnw nad yw yn teimlo

archollion y gwirionedd, fel ag i gydym-

deiinlo â'r gwir, a esyd efe ei hun rhwng y
gwir a'r dyrnod a geisir ato gan erlidwyr

gwaedlyd? Ac a ddewis efe dderbyn y
dyrnod yn ei gorph ei hun, pe byddai hyd

angeu, yn hytrach nag iddo ddisgyn ar wir-

ionedd ? Osbydd tân cariad oddi mewn wedi

diffodd, neu mor wan fel na thawdd y dyn

i dristwch o herwydd y cam a wneir i wir-

ìonedd gan rai o feddwl llygredig, pa le y
ceir y fÜam a'i galluogai ef i losgi yn ulw

dan law dynion gwaedlyd. Ni ddioddef efe

byth y tân yu ei gorph, sydd a'iofal heb fod

yn fwy i gadw y tân Banctaidd yn llosgi yn

ei enaid. Oni all efe dywallt dagrau dros

wirionedd, Uawer llai y tywallt efe ei waed.

Hol. Os gofyn neb ar hyn, Pa fodd y mae

iddynt gael eu calonau i ennyn gan y tân

nefol hwn o gariad i'r gwirionedd—

At. (laf.) Ymgaisam gydffurfiad o galon

â'r gwirionedd. Tebygolrwydd yw sail car-

iad. Ni ddichon calon anianol hoffi gwir-

ionedd, gan nad yw yn tebygu i wirionedd.

Gall y fath un garu gwirionedd fel y carodd

hwnw Alecsander, sef y brenin, ac md y
person oedd yn frenin

; y gwir yn ei barch

a'i fri pan y gallo ei ddyrcliafu—md y gwir

noeth ei hun. Pa fodd y mae yn bosBÍW 1

cnàid sydd yn ddaearol garu gwinonedd sy< ld

yn nefol—neu galon ansauctaidd garu y gwir

sydd yn gwbl sanctaidd ? O! y mae yn drwm
yu wir, pan fyddo daliadau ac egwyddorion

deall dynion yn anghyttuno âg egwyddorion

eu sercìi a'u calon
;
pan fyddo gan ddyn farn

uniongred, a chalon gyda gau gred !
Y mae

yn rhaid nad oes yno ond cariad gwael i wir-

ionedd, gan fod y farn a'r ewyllys wedi eu

hieuo mor aughymmharus ; y gwir yn y gyd-

wybod yn bygwth ac yn curo chwant yn Js\

galon; a hwn drachefn yn meistroli ar y
gwir yn y gydwybod. Y modd hwn, fel gwr

a gwraig ringclyd, hwy allant fod am drotj

gyda'u gilydd ; ond gan nad yw y naill mewnj

bodd at y lla.ll, hawdd fydd cael ganyr adyu

roddi llythyr ysgar o'r diwedd i wirioneddl

a'i droi ymaith, fel y gwnaeth Ahasferus â

Fasti, fel y gallo briodi egwyddorion ereill

fwy cyttunol â'i galon lygredig ef, ac heb

ei groesi yn y ffordd y mae ynddi. Hyn,

yr wyf yn coelio, a barodd ysgariaeth

rhwng llawer â gwirionedd yn y dyddiau

penrhydd hyn. Nis gallent bechu yn dawel

tra y cadwasant farn iachus ;
byddai y gwir

o bryd i bryd yn eu dwrdio : ac am hyny, i

gael eu barnau a'n calonau yn gyfaddas i'w

gilydd, hwy a dderbyniasant egwyddorion

addas i'w chwantau. Ond, enaid, os cafodd

y gwir y fath oruchafiaeth ynot, a'th droi di,

drwy adnewyddiad dy feyldwl, i'w ddelw ei

hun, nes yw wedi dy debygoli, yn çl effaith

yr impyn ar y bonyn—i'w natur ei hun, a

pheri i ti ddwyn ffrwyth cyffelyb iddo ei

hun ; tydi yw y dyn nad ymedy byth â'r

gir. Cyn y gelli di wneud hja, y mae yn

rhaid i ti yinado â'r natur newydd a gen-

hedlodd y gwir ynot trwy Ysbryd Duw. Y
mae yn awr y fath undeb agos rh}mgot ti a'r

gAvirionedd, yn hytrach rhyngot a Clirist, nas

gellir byth ei dori. Gwelwn y fath rym

nerthol sydd yn cydfyned âg ordinhâd Duw
o briodas ; fod i ddau berson na adwaenent,

ysgatfydd, mo'u gilydd fis o'r blaen, wedi

cael unwaith gyfrwymiad serch, trwy gariad

a chyfrwymiad personau, trwy briodas,

fedru beUach ymadael â chyfeillion a rhiem

i fwynhau eu gilydd. Y mae y cyfryw ryni

nerthol, a chryfach hefyd, yn cydfyned âr

briodas ddirgelaidd hon rhwng yr enaid í

Clirist—yr enaid a gwirionedd—nes bod yi

uu person, yr hwn, cyn ei dröedigaeth, n

roisai geiniog o'i afael er mwyn Crist na'

wirionedd ; etto, yn awr, wedi ei uno âg e:

â'i wirionedd, trwy waith dirgelaidd yr Ys

bryd, yn ei newydd ffurfio i'r ddelw hono

gall ganu yn iach i'r byd, bywyd a chyfan

er mwyn y rhai hyn. Megys yr attebafl

merthyr i hwnw a ofynodd iddo, Ai m
oedd efe yn caru ei wraig a'i blant, ac yn an

hawdd ganddo ymadael â hwynt ì

u Ydwv
(eb efe), yr wyf yn eu caru mor anwyl, fí

nadymadawn à hwynt ery cwblafedd y Du
Brunswic" (deiliad yr hwn oedd efe), "ett<

er mwyn Crist a'i wirionedd, Yn iach ìddyr

oll i gyd !"
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(2il.) Ymgais am gael dy gal on yn ennyn
wyfwy gan gariad Duw ; ac fe weithia hwn
not gariad gwresog at ei wirionedd ef.

Cariad a ystyria yn graff pa beth sydd yn
/erthfawr a hoff gan ei anwylyd ; ac fe'i

iv er ei fwyn ef. Parodd cariad Dafydd at

onathan iddo ymofyn am rywrai o'i hiliog-

eth, fel y gwnelai drugaredd â hynt er ei

svyn ef. Cariad at Dduw a wna yr enaid

n ymofyngar am wybod pa beth sydd yn
awyl a hoff gan Dduw, fel y gallo trwy

idangos gofal am hwnw roddi prawf o'i

iriad ato ef. Yn awr, ar ychydig o chwilio,

i a gawn fod y Duw mawr yn gosod bri o'r

iywaf ar ei wirionedd :
" Mawrheaist dy

;r uwch law dy enw oll:" Salm cxxxviii.

hyny yw, ei enw wrth ba un yr adna-

yddir ef feí Duw. Y mae gan bob cread-

r enw Duw arno : adwaenir Duw trwyddo,

, drwy y blewyn lleiaf o'r glaswellt ; eithr

w air, a'i wirionedd argraffedig ynddo, y
ae efe wedi rhoddi y flaenoriaeth uwch law

3b peth arall sydd yn dwyn ei enw ynddo.

Cymmerwch ychydig ystyriaethau, drwy
a rai y gallwn ddirnad ychydig am y bri

awr a esyd Duw ar ei wirionedd.

1, Y mae Duw, pan welo yn dda roddi ei

r a'i wirionedd i genedl, yn cyfrif ei fod

^i rhoddi iddynt un o'r trugareddau

wyaf a allant hwy ei derbyn, neu yntau
chyfranu. Ei ddywediad am hyn ydyw

:

Pethau mawrion fy nghyfraith ;" Hos.

iii. 12. Pobl a fyddo yn mwynhau ei wir-

-nedd ef, y maent, yn ol barn Crist ei hun,

edi eu dyrchafu hyd y nef : pa beth bynag a

iffo dynion ar law Duw, heb hwn, nid yw,
ewn cymmhariaethiddo, ynddim mwy nag
fuasai torth a chostrel Ágar, oedd yn gyn-
ysgaeth i Ismael wrth etifeddiaeth Isaac.

uw, yr hwn a yr pa fri a phris i'w roddi

ei roddion ei hun, a ddywed, am ei air y
tae yn ei fynegi i Iacob, a'i ddeddfau a

)ddodd i Israel, " Ni wnaeth efe felly âg un
anedl ;" Salm cxlvii. 20. Hyny yw, ni bu
roddion mor hael a graslawn i un genedl

all.

2. Ystyriwn ofal neillduol Duw i gadw ei

i irionedd. . Pa beth bynag a goller, y mae
ife yn edrych ar ol hwn. Mewn llong-

drylliadau ar fôr, a thân arswydus ar dir,

an na fedr dynion achub ond ychydig, eu
iarfer yw dewis, nid hen gelfi a phethau di-

í erth, ond y pethau a gyfrifant yn fwyaf
;werthfawr. Yn yr holl chwyìdroadau,
jewidiadau, a dyinchweliadau a fu ar deyrn-
isoedd, ac eglwysi hefyd, y mae Duw o

[yd wedi cadw ei wirionedd. Y mae
sywydau miloedd o saint wedi caeieudwyn
(niaith ; ond yr hyn y mae dig Satan ato,

in fwy uag at yr holl saìnt; îe, yr unig
reth y mae yn ìlidus o'i herwydd atynt hwy,
pf y gwirionedd, y mae hwn yn byw, a
|yw a gaiff, i fuddugoliaethu ar ei falfis ef.

íc yn sicr, pe ni byddai y gwir yn dra an-

wyl gan Dduw, nid ài efe i'r fath g03t i'w

gadw a gwaed ei saint ; îe, a pha beth sydd
yn fwy, gwaed ei Fab ; neges yr hwn i'r

byd oedd, trwy fywyd a marwolaeth, "dwyn
tystiolaeth i'r gwirionedd ;" loan xviii. 37.

Mewn gair, ar losgiad mawr ac arswydlawn

y nef ar ddaear, pan fyddo yr slfenau gan
wir wres vn toddi, a'r byd wedi dyfod i'w

derfyn anochel, yna ni chaiff gwirionedd
mo'r golled leiaf :

" Eithr gair yr Arglwydd
sydd yn aros yn dragywydd ;" 1 Pedr i. 25.

3. Ystyriwch lymdoster Duw at el-

ynion y gwirionedd. Cyhoeddir gwae ar-

swydus yn erbyn y neb a roddo ddim ato,

neu a dn ddim oddi wrtho, y rhai a waeth-
ygant, neu a ymyl dorant, yr arian nef-

fathedig hwn: I)ad xxii. 18, 19. Y mae'r

naill yn tynu arno yr holl bläau sydd wedi
eu hysgrifenu, a'r llall yn troi oddi wrtho yr

holl addewidion sydd wedi eu hysgrifenu yn
y llyfr hwn. Y mae hyn oll yn dadgan y bri

mawr a rydd Duw ar wirionedd: ac nid

rhyfedd, osystyriwn pa beth ywgwirionedd

—

y gwirionedd hwnw sydd yn llewyrchu allan

o'r gair ysgrifenedig. Dewis-ranau ydyw o'r

hyn a goleddodd Duw, yn ei feddyliau a'i

gynghorion, er tragwyddoldeb, ac oedd yn ei

galon i'w ddwyn i ben. iSIid oes dim yn di-

gwydd ond fel cyflawniad o hwn—ei air'ef. Y
darluniad llawnaf a pherffeithiaf ydywaallai
Duw ei hun ei roddi o'i fod a'i natur ei hun
i blant dynion -

y fel y gallem drwyddo ei ad-

nabod a'i garu ef. Y mae tywysogion.

mawrion yn arfer anfon eu lluniau trwy eyi

cenhadaui'r rhaihyny ycynnygianteupriodi.

Mae Duw mor annherfynol berffaith, fel nas

gall un llaw ei ddarlunio i'r byw pnd ei law
ei hun ; a hyn a wnaeth efe yn gywreiniaf

yn ei air ; ac oddi wrtho, y mae'r saint oll

yn syrthio mewn cariad âg ef. Yn ol fel y
mae ein hymddygiad at wirionedd, felly y
mae at Dduw ei hun: y neb sydd yn di-

brisio hwn, y mae yn ei ddibrisio ef. Yr
hwn a adawo wirionedd Duw, y mae yn
gadael Duw y gwirionedd. Er nas gall

dynion ddringo i dynu Duw o'i orsedd a'i

ysbeilio o'i dduwdod, etto, hwy a ddeuant

mor agos i hyn ag y gallant, pan ollyngant

eu llid allan yn erbyn y gwirionedd ; maent
yn hyn fel pe byddent yn dienyddu llun

Duw. Gwelwn fod rheswm pa ham y
byddai i Dduw roddi bri mor fawr ar ei

wirionedd, ac y dylem ni sydd yn ei garu

lynu wrtho.

4. Myfyria lawer ar ragorol odidogrwydd

ygwirionedd. Fe effeithia y golwg ar y galon.

Dyna y ffenestr y daw cariad i fewn trwyddi.

Ni bu neb oedd yn perchen llygaid ysbrydol

i ganfod gwirionedd yn ei thegwch gened-

igol heb galon i'w charu. Yn y modd hwu
yr ennillwyd calon Dafydd gan gariad at aii

y gwirionedd :
" Mor gu genyf dy gyfraith

di, hi yw fy myfyrdod beunydd;" Salm
cxix. 9^. Tra yr oedd ei feddyliau ar hon,
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yr oedd ei gariad yn ennyn ati. Yr oedd

Dafydd yn profi gwahaniaeth niawr rhwng

myfyrio ar wirioneddau gair Duw, ac ar bob

gwychder arall a godir mor uchel gan y

byí Pan elai efe i yingysuro niewn rhyw

berffeithrwydd yn y creadur, nid oedd yn ei

gael ond yn destyn gwag asychlyd, o'i gym-

mharu â hwn. Y mae yn fuan yn troi lioll

ddalenau llyfr rhagoriaethau'r byd, ac heb

allu cael un golygiad yn haeddu hir arosiad

'aruo : " Yr ydwyf yn gweled diwedd ar bob

perífeithrwydd," medd efe; y mae yn

ebrwydd ym mhen draw y byd, ac uiewii

ychydig feddyliau yn gallu canfod 1 waelod

holl ogoniaut y byd. Oud wrth gymmeryd

gwirioueddau Duw i'w feddyliau, y mae yn

cyfarfud â digon o waith i'

w

4
syndod a'i fyfyr-

dod hyfryd ;
" Dy orchyruyu di sydd yu.dra

eang;" adn. 96. Llongau mawrion nis

galìant nofio mewn afonydd culion a dyfr-

oedd beision: a mwy, nis gall meddyhau

gwir fawrion, gan y wybodaeth
_
am

Dduw a'r nef, gael digon o le i ymdroi, ac

ymhelaethu ynddo, yu y creadur. Y mae

enaid grasol yn fuan ar dir sych, ac yn

methu myued ym mlaen pan ar y lleoedd

beision hyn: ond os caiff wthio allan â'r

myfyriad am Dduw, ei air, a dirgeledigaeth-

au yr efeugyl, dyua efe yn cael lle dyfroedd

llydain- digon o fôr i golli golwg arno ei

Gallwn yma ddangos i chwi ragoroldeb

gwirioneddau dwyfol, dan lawer o benau

;

megys, y ffynnon neu y tarddle o ba un y

llifant, sef Duw y gwirionedd ;
hefyd, eu

gwrthwynebydd, yr anghenfil aflumaidd

hwnw, cyfeiliornad, &c., &c. Eithr m bydd 1

mi ond yn uuig gyfarwyddo eich myfyrdod

at' ychydig o'r pethau tra serchiadol sydd

i'w cael yn y gwirioneddau hyn. Chwi

ellwch gael pentwr gyda'u gilydd o honynt,

yn Salm cxix. 7, ac yn y blaen.
_
Y mae

gwirionedd yn bur : hyn a barodd ì Dafydd

ei garu: adn. 140. Y mae nid yn unig yn

"bur, ond yn pnro ac yn sancteiddio yr euaid a ì

cofleidia. " Sancteiddia hwynt yn dy wir-

ionedd : dy air sydd wirionedd ;" Joan xvii.

17. Y dwfrpurlan ydyw, â'r hwn y mae

Duw yn golchi eneidiau aflau yn lan:

"Taenellaf arnoch ddwfr glân, fel y byddoch

lân ; oddi wrth eich holl frynti y glanhâf

chwi ;" Eiec. xxxvi. 25. Bydd i ddwfr pwll

lleidiog wneud y gwyueb yn lâu, cyn gynted

ag y gwna cyfeiliornad yr enaid yn lân Y

mae gwirionedd yn sicr, a gwaelod disigl

iddo : Salm xix. 7. Gallwu roddi holl bwys

ein heneidiau arno, heb iddo dori tanom.

Gln wrth y gwir, a'r gwir a lÿn wrthyt

tithau : fe ä gyda thi i garehar ac alltudiaetti,

îe, at yr ystangc hefyd ;
ac fe ddwgdy gost

i ba le bynag yr elych ar ei neges ef. Nl

phallodd dim o'r ludibethau daionus a lef-

arodd yr Aìglwydd eich Duw am danoch

chwi," medd iosuah ;
u hwy a dduethftnt oll ì

ben, ac ni phallodd dim ;" Ios. xxüi. U.

Beth bynag a gaffoch yno yn addawedig,

cyfrifwch hyny fel arian yn eich pwrá.

"Pedwar ugain mlynedd," ebe Polycarp,

"
y gwasanaethais i Grist, ac yn Feistr da y

cefaisef." Ondpan dybio dynionam ddarpar

yn well iddynt eu hunain, trwy adael y gwir,

y maeut yu sicr o gyfarfod â siomedigaeth-

au. Cafodd llawer eu denu oddi wrth

wirionedd âg addewidion mwynwych, ac

yua eu trin fel Iudas gan yr Iuddewon, ar

ol iddo fradychu ei Feistr i'w dwylaj

gwaedlyd hwynt ; edrych di at hyny. Er

fod erlidwyr yn caru y bradwaith, etto hwy

a gasânt y bradwr : ie, aml waith (i ddangoa

eu malais dieflg), wedi iddynt gael gan rai

roddi archoll i'w cydwybod trwy wadu y

gwirionedd, hwy a'u cigyddient yn dra chreu

lawn, ac a orfoleddent yn hyny, fel dial cyf-

lawn—dinystrio enaid a chorph ar unwaith

Drachefn, Mae y gwirionedd yn rhydd,

ac vn rhyddhau yr euaid a lyno wrtho : "Y
gwirionedd a'ch rhyddha chwi ;" loan viii.

32. Y mae Crist yn mynegi i'r luddewon

am gaethiwed yr oeddynt ynddo na freudd-

wydiasai v bobl fostgar liyny erioed am

dano: " O'ch tad diafol yr ydych chwi
;
ai

drachwantau ef a fynwch chwi eu gwneuth-

ur ;" adn. 44. Y cyfryw gaethweision ydyw

pob pechaduriaid
; y mae yn rhaid iddynt

wneud yr hyn a fyno'r diafol ; ac ni feidd-

iant ei anfoddio ef, mwy na phlentyn ei

dad, â gwialen yn ei law. Cyfaddefodd

rhai dewiuiaid fod gorfod arnynt i anfon

allan eu dieflyn, i niweidio ereill, fel y caeut

hwy eu hunain lonyddwch: o herwydd,

hyd oni anfonent eu cywion dieflig ar led,

ar y fath neges, hwy a boenid eu hus

ganddynt. Ac nid mwy o lonyddwch a

gaiff y dyn sydd â'i chwant yn ei sugno,

heb iddo fod yn barhaus yn ei wasanaethu,

ac yn darpar iddo. A all y byd, dybygech

chwi, ddangos y fath gaethwas arall ag yw

yr adyn trueuus hwu? Wel, er ì'r holl

folltau a fedd y diafol (chwantau wyf yn ei

feddwl) fod wedi eu tynhau ar un pechadur,

ac yntau wedi ei gau yn y ddaeargell gaeth-

af o fewn ei garchar ; etto, ond i'r caethwaa

truan hwn gael dechreu bod yn gydnabydd-

us â gwirionedd Crist, fel ag i agor ei galon

iddo, ac ymwasgu âg ef, cewch glywed

fuan fod seiliau'r carchar wedi siglo, ei

ddrysau yn llydain agored, a'r cadwynau

wedi syrthio oddi ar goesau y creadur truÄ

Y "wirionedd ei hun nis gellir ei rwymo

ac ui annedda mewn enaid sydd yn gorwedt

ynrhwymyng ngharchar pechod., Ac an

,

hyny, pan unwaith y byddo gwinonedd a i

enaid yn gyttun, neu yn hytrach Cnst a:

enaid, y rhai a ddygir yng nghyd gan wir

ionedd, vna fe all y creadur tlawd godi gyds

llawenydd am fod ei ymwared a'i ryddflli

o garobar ei gaethiwed ysbrydol yn nesbÄ

Iö, y mae'r dydd wedi dyfod; y mae'r agoi
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:ad eisoes yn y clo, i'w ollwng allan. Y
mae yn ammhossibl i ni fod yn gydnabyddus
& gwirionedd, megys y mae yn yr lesu, a

bod yn wir ddieithr i'r rhyddhâd hwn
Bydd ynei ddilyn : Eph. iv. 19—21.

Mewn gair, y mae gwirionedd yn fudd-
ugoliaethus, Y mae yn fawr, ac a orchfyga

yn y diwedd. Cynghor mawr Duw ydyw
;

ac er fod llawer o fwriadau a dyfeisiau yng
nghalonau dynion, yn brawf o'r hyn a fyn-

ent ei wneuthur; etto, cynghor yr Arglwydd
a saif : wedi clongcio y ceir eu hwyau oll, er

iddynt hir eistedd arnynt. Och ! y maent
yn fyr o allu i ddeor yr hyn y mae eu mal-
ais yn eistedd arno. Weithiau, yr wyf yn
addef, y mae gelynion gwirionedd yn cael

milwyr y byd hwn yn eu Llaw ; ac yna y
gwirionedd yn ymddangos fel yn syrthio

hyd y llawr, a'r tystion o'i ochr yn cael

hefyd eu lladd : etto, y pryd hyny, mwy nag
a all eu herlidwyr ei wneud yw eu cael dan

y ddaear, i fedd : Dad. xi. 9. Bydd i rywrai
na feddyíiwyd am danynt, darawoochrgwir-
ionedd, a gwahardd y claddiad. Nid rhaid

i erlidwyr fyned i gost am faen marmor i

argraffu arno y coífa am eu buddugoliaeth-

au ; fe wna llwch y tro yn dda ddigon : o

herwydd nid ydynt yn debyg i barhau yn
hir. Tridiau a hanner y gall y tystion or-

wedd }
rn feirw yn yr heolydd, a gwirionedd

eistedd yn alarus yn eu hymyl; ond ym
mhen tro,hwy a rodiant, agwirioneddaorch-
fyga drachefn. Pe gaílai erlidwyr ladd y
y rhai a ddaw ar eu hol, yna gellid meddwl
y safai eu gwaith yn gryf, heb achos i ofni

y tn arall i lawr yr hyn a godasant hwy

:

etto, pe felly, byddai eu gwaith yng nghyr-
haedd braich y nef, ac mor hawdd ei rwystro
a gwaith gwyr Babel. Pwy nad yw yn
caru bod ar yr ochr a ennill? Dewis di

ochr y gwir, a dyna ti wedi ei chael. Di-
chonnewydd ddyfod fod gwirionedd yn glaf

;

,ondnidbyth ei bod wedi marw. Na: cyf-

eüiornad sydd yn fyrhoedlog. "Nid yw
I

tafod celwyddog ond tros funydyn ; eithr y
mae oes g^irionedd i fod cyhyd a thra-

igwyddolrwydd Duw. Hi a gaiff fyw i weled

(

eu penau oll yn y llwch, ac i rodio ar eu
\

beddau hwynt, a fu mor brysur yn cloddio
jbedd iddi hi. Byw, a ddywedais i? 'ie,

jteyrnasu mewn hedd gyda'r rhai sydd yn

(

awr yn foddlawn i ddioddef gyda a throsti
|hi. Ac oni ddymunit ti, Gristion, fod yn
un ym mysg y dyrfa hardd o fuddugoliaeth-
wyr a fydd yn canlyn cerbyd gorfoleddus
jCrist i'r ddinas nefol—yno i dderbyn y gor-
jon, ac i eistedd ar dy orseddfaingc gyda'r
jrhai a gadwasant y maes, pan oedd Crist
ia'i wirionedd yn milwrio yma ar y ddaear?
iFel hyn,*pe byddai i ti ond yn dy fedd-
jyliau sychu ymaith y dagrau a'r gwaed
|Sydd yn gorchuddio gwyneb dioddefgar
^gwirionedd, a'i gosod o flaen dy lygaid, fel

|/ bydd hi yn edrych mewn gogoniant, nis

gellit ti lai na glynu wrthi gyda chariad
cryfach nag angeu.

2. Os oes etto ryw lesmair o ofn ar dy
galon, rhag digder dynion gwaedlyd, yn dy
fygwth am dy broffes o'r gwirionedd

;
yna,

at galon yn ennyn gan gariad y gwirionedd,
ymgais am chwanegu calon wedi ei llenwi

âg ofn y digder hwnw, sy gan Dduw yng
nghadw i'r holl rai a wrthgiliant oddi wrth

y gwirionedd. Pan ddigwyddo i chwi losgi

eich bys, chwi a'i deliwch wrth y tân
;
yr

hwn, gan ei fod yn dân cryfach, a dn
allan y llall. Felly, pan fyddo dy feddyliau
dithau wedi eu golosgi, a'th galon mewn
braw gan ofn digder dyn, dal hwynt am
ennyd wrth dân uffern, sydd wedi ei barotoi

gan Dduw i'r rhai ofnog (Dad. xxi. 8), ac i

bawb o'r rhai a ddiangant oddi wrth faner

y gwirionedd (Heb. x; 39); a thi a golli y
teimlad o'r naill gan ofn y llall. " Maddeu
im", O, Ymherawdwr," ebe gwrduwiol, "os
na ufuddhaf i ti: yr wyt ti yn bygwth
carchar; y mae Duw yn bygwth uffern."

Nodedig yw geiriau Dafydd, "Tywysogion
a'm herlidiasant heb achos ; er hyny, ;fy

nghalon a grynai rhag dy air di ;" Salm cxix.

161. Nid oedd iddo achos i'w hofni hwynt,
oedd heb un achos yn ei erlid : y mae un
bygythiad allan o'r gair, sydd yn gosod min
digder Duw wrth ei galon, yn ei frawychu
yn fwy na'r gwaethaf a all y gwr mwyaf ar

y ddaear ei wneuthur iddo. Oh, nid yw llid

dyn, pan yn boethaf , ond fel awyr dymmher-
us, wrth lid yDuw byw. Ymaey rhai a gafodd
brawf o'r ddau, wedi tystio cymmaint a
hyny. Ni ddichon llid dyn attal llifiad car-

iad Duw i'r fynwes ; ac y mae hwn wedi
peri i'r saint ganu yn y tân, er gwaethaf
dannedd eu gelynion. Ond y creadur sydd
dan ddigofaint Duw, y mae yn debyg i un
wedi ei osod mewn ffwrn gauedig, heb un
agen ynddi i ollwng dim o'r gwres allan,

na dim dadebriad i mewn ato.

PENNOD VI.

Am yr ail fat\ o wirionedd, gwirionedd calon
t

neu gywirdeb, a'r rhywogaethau o hono; ac, yn
neillduol, am uniondeb moesol, a'i fyrdra; a
gocheliad dyblyg yng nghylch hyn; y naill i'r

saint, a'r llall i'r dyn moesol-gyfiawn.

Ni a ddeuwn bellach at yr ail fath o wir-
ionedd a gymmhellir ar y Cristion, dan y
gyffelybiaeth o wregys milwr ; a hwnw yw,
gwirionedd calon. Lle y ceisir deall—1.

Yr hyn wyf yn ei feddwl wrth wirionedd
calon. 2. Pa ham y cyffelybir ef i wregys?

1. Wrth wirionedd calon, jr wyf yn
deall cywirdeb, fel ei cymmerir yn yr Ys-
grythyr: " Nesawn â chalon gywir," hyny
yw, â chalon ddiffuant. Ni a'u cawn yn
fynych yng nghyd, y naill yn deongli j
llall :

" Ofnwch yr Arglwydd, &, gwasanaeth-
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wch ef mewn pcrffeithrwydd neu gywirdeb,

airwirionedd: Ioì. xxir. 14 Ac yn 1 tor.

v 8 ni a ddarllenwn am " fara croyw pur-

deb'a gwirionedd." Twyll, a hug wyeh

am dano, ydyw rhagrith: calon heb gywir-

deb, y mae yn galon ffals: nid yw agwedd

ac ysgogiad tumewnol y galon yn cydfyned

âphroffes ac ymddygiad y dyn oddi allan.

Yn debyg i awrlais (clock) sydd â i olwymon

oddi mewn heb fyned yn ol dangosiad y bys

oddi allan. ,

2 Gellir yn addas gyffelybu cywirdeb,

neu wirionedd calon, i wregys, o ran y

defnydd a'r diben dyblyg yr ettyb y gwreg-

ys iddo, yn enwedig gwregys y milwr.

laf. Defnyddiwyd y gwregys, gynt, fel

addum i'w wisgo yn uchaf, i guddio cyssyllt-

iadau yr arfogaeth ; y rhai, pe yn y golwg

a barasent beth anharddwch. Yma, sef

wrth y lwynau, y sicrheid darnau yr arfog-

aeth, oedd i ddiogelu rhanau isaf y corph,

wrth y darnau uchaf. Yn awr, gan na

allent dynhau a chlymu fel na .byddai peth

ageniad rhwng darn a darn, hwy aarferent

osod dros y rhanau hyn wregys Uydan, a

guddiai'r holl anharddwch hwnw. Ac fe

wna cywirdeb yr un peth i'r Cristion, ac a

wnai gwregys i'r milwr. Nid yw grasusau

y sant yn dal cyssylltiad mor agos a'u gilydo,

na'i fuchedd mor gwbl lân, fel nad oes

gwendidau a cholliadau i'w cael yn y goreu
;

a'r rhai hyn fel cynnifer o agenau a holltau

yn ei arfogaeth : ond y mae cywirdeb yn

cuddio y cwbl,felnachywilyddir mo hono o u

herwydd,acnapheryglirmohonodrwyddynt.

2il. Defnyddiwyd y gwregys er cryfder.

Yr oedd hwn yn atteg a chyfrwym ì'r lwyn-

au, a'r milwr yn cael cryfhâd trwyddo ì

ymladd neu deithio. Fel am ddüledyn, po

cymmesuraf , cynnhesaf fydd ;
felly y gwreg-

ys, po tynaf ei gwregyser, mwyaf y nerth

a deimla'r lwynau. Oddi yma, pan y mae

Duw, wrth fygwth llesgedd a gwanhâd ar

wr neu bobl, yn dywedyd y dattodir eu

lwynau hwynt: " Mi a ddattûdaf lwynau

brenhinoedd ;" Eta. xlv. 1. Ac yn Iob xn.

21 • Efe sydd yn " gwanliau nerth y rhai

cryfion ; neu yn dattod gwregys y cedyrn."

Yn awr, yn y golygiad hwn,gelhrcyffelybu

cywirdeb i wregvs y milwr. Mae yn ras sy'n

cwregysu'r enaid â nerth, ac yn ei wroh ì

weithio neu ddioddef. Yn ddiau y mae hwn

yn wir rym i bob gras. Cymmaint ag a

geir o ragrith yng ngln wrth ein grasusau,

cymraaint a hyny o wendid. Ifydd ddi-

ffuant vw y ffydd gref ; cariad diffuant sydd

yn o-aríad cryf. Y mae rhagnth ì ras, fel y

pryfyn i'r dderwen, neu y rhwd i'r haiarn ;

ymaeyn eu gwanhau, am eu bod yn vn

llygru. Y gyffelybiaeth, o'i hagoryd fel

hyn a rydd i ni y ddau gasghad athraw-

iaethol hyn. Ac wrth eu trin, mi a gyn-

nwysaf yr hyn sydd genyf ym mhellach i w
ddywedyd am y darn hwn o arfogaeth.

Athr. 1. Bod cywirdeb, neu wirionedd

caíon yn ein ffyrddj yn cuddio holl anhardd-

wch y Cristion. .

Âthr. 2. Bod gwirionedd, neu gywirdeb

calon, o ddefnydd rhagorol i gryfhau y Cnst-

ion yn ei holl yrfa.
.

Athr 1 Mae cywirdeb yn cuddio einholl

anharddwch. Wrth drin y pwngc hwn,

hon fydd ein trefn :— ,. .,

laf. Ymofyn pa beth yw y gwinonedd. y

cywirdeb, neu y purdeb, a wna hyn.

2il. Ni a ymofynwn pa amryw anhardd-

wch a guddia cywirdeb.

3ydd. Pa fodd y gwna cywirdeb eu cuddio.

4ydd. Pa ham y gwna cywirdeb hyn, neu

roddi peth eglurhad o'r cyfan.
#

laf Ymofynwn pa wmonedd a chywir-

deb sydd yn cuddio pob anharddwch a di-

ffygion yn y Cristion. Rhaid i m yma

wahaniaethu rhwng dau fath o gywirdob-

un yn foesol, y llall yn efengylaidd.
#

(1) Y mae gwirionedd neu umondeb

moesol, yr hwn a allwn ei alw yn faes-flod-

euyn, o herwydd ei fod i'w gael yn tyfu yn

anialwch a thir gwyllt natur. Nis gelhr

gwadu na ddichon dyn, heb un gronyn o ras

sancteiddiol a chadwedigol, ddangos rhyw

fath o uniondeb agwirionedd yn eiymddyg-

iad. Y mae Duw ei hun yn dyfod tel tyst

dros Abimelech, mai yn uniondeb ei galon y

cymmerasai efe Saráh i'w d: " Mi a wn,

medd Duw, mai ym mherffeithrwydd dy

galon y gwnaethost hyn ;" Gen. xx. 6. HjM
yw, yr oedd dy fwriad yn onest yn y gojch-

wyl pennodol hwn ; ac nid oedd dy fryd

ar wneud cam âg Abraham, a'i ptoedd hiyn

wraig heb yn wybod i ti. Ioab yntau, er

ei fod ynwrgwaedlyd, etto aymddygoddyn

dra uniawn a chywir tuag at Datydd, yn

achos cymmeriad Rabbah, pan oedd man-

tais deg ganddo i ddwyn yr anrhydedd oddi

ar ei frenin iddo ei hun. Gellid rhoddi

llawer o'r fath csamplau am d. ymor

tra estronaidd i waith o ras yn eu calonau

Ond nid dyma yr uniondeb a olygwn m yi

y pwngc sydd mewn llaw. Yn wir, y mae

ddyn fod fel hyn, yn gywir a gonest ynj

ynùlrinaethau, yn peri iddo fod vn di.

hawddgar a chamaidd ger bron dynion

Ond mi dybygwn y clywaf yr Arglwydd yi

dywedyd am y cyfryw, megys unwaith wrtl

Samuel, am Eliab : " Nac edrych ar o

gwynebpryd hwynt;" 1 Sam. xvi. 7, fel a

i feddwl mai y rhai hyny y mae efe yn e

cymmeradwyo. Na: efe a'u gwrthodod

hwynt; "o heiwydd nid edrych Duw f

yr edrych dyn" Y mae Uy«d
%?
DuwJ

craffu yn ddyfnach na lìygad dyn. Y ma

dau ddiffyg mawr yn yr uniondeb hwn ai

y rhai y mae Duw yn eu gwrthod.

(laf ) Nid ydyw yn tyfu oddi ar wreiddy

da Y mae hyn yn flewyn ym mhin y gv

moesol, sydd yn anurddo ac yn diwyno

lyfryn oll, pan fyddo ei ysgrifen lanaí.
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mae yn debyg i wahanglwyf Naaman. Am
hwnw, " Ond yr oedd yn wahanglwyfus,"

a ddygodd ymaith fri ei fawrhâd yn y llys,

a'i galondid ar y maes. Felly yma, y mae
yn ystaen du ar weithredoedd gwychaf y
dyn o foesau yn unig, ond y mae yn ddyn

heb Grist, heb ras. Gwna uniondeb y fath

rai fwy o Jes i ereill yn y byd hwn, nag

îddynt eu hunain mewn byd arall. Y
maent, trwÿ yr uniondeb moesol hwn, yn
fuddiol i'r rhai sy mewn masnach ddaearol â

hwynt ; ond nis gwna mo honynt hwy eu

hunain yn dderbyniol gan Dduw. Yn wir,

pe ni adawsai Duw beth awdurdod cydwy-

bod i frawychu a chadw dynion sydd heb

ras o fewn rhyw derfynau o onestrwydd,

ni fuasai yn haws i'r saint fyw yn y
byd hwn, nag yw ÿn awr i ddyn fyw yng
nghoedwig bwystfilod gwylltion. A chyf-

ryw yw yr unioncíeb sy gan ddynion, heb
ras sancteiddiol, fel y maent yn hytrach yn
cael eu trechu 'gan oleuni grymus 'sydd yn
eu brawychu yn y gydwybod., na'u harwain

yn dyner gan egwyddor dumewnol, yn eu

tueddu i ymhyfrydu yn yr hyn sy ddà.

Abimelech ei hun, o blaid yr hwn y gwnaeth

Duw yr esgusodiad a glywsom, etto, rhoddir

iddo wybod fod ei uniondeb yn y mater

hwnw yn dyfod oddi wrth attaliad Duwarno,
yn hytrach na dim da ynddo... "Mi hefyd a'th

atteliais rhag pechu i'm herbyn : am hyny,

ni adewais i ti gyffwrdd â hi ;" Gen. xx. 6.

(2il.) Y mae'r uniondeb moesol jhwn yn
syrthio yn fyr o'r prif ddiben sy'nanheb-

goroi angenrheidiol i wneuthur dyn yn un-

iawn. Gogoniant Duw ydyw hwn :
" Pa

beth bynag a wneloch, gwnewch bob peth

er gogoniant i Dduw;" 1 Cor. x. 31.

Dichon y saethydd golli ei helwriaeth wrth
saethu yn wyrog. Saethu ar yr y mae y
rhagrithiwr braisg ; a saethu yn;fyr a wna
y'.moesolwr uniawn. Efe a ddichon, ac -y

mae yn fynych yn annelu yn gywir,_ o ran

diben pennodol ac uniongyrchol ei weithred

;

ond y mae yn wastad yn methu o ran y
diben eithaf. Fel hyn, gall gwas' fod yn
ffyddlawn i'w feistr, yn ffiaidd ganddo
feddwl am ei dwyllo o ffyrling, 'ie, yn ymgais
o'i galon am fudd ei feistr: ac etto, heb un
golwg ar<Dduw, na meddwl am dano yn
hyn oll ; ac felly y cwb 'heb dalu dim, am
fod Duw yn cael ei anghofio, yr hwn a

ddylai gael ei olygu yn benaf. Gorchym-
ynir i weision " wneuthur eu gwasanaeth
megys i Dduw, ac nid i ddyn" ,(Èph. vi. 7);

hyny yw, nid i ddyn yn unig nac yn benaf.

Gwir yw, y dylai'r meistr gael ei olygu yn
nyledswydd y gwas, etto, yn unig yn ei

ffordd, fel y mae *yn arwain at ogoniant

Duw. Nid oes iddo eistedd, fel ym mhen ei

daith, ar ol ymgais am foddio ei feistr dae-

arol, ond myned ym mlaen, fel y gwna'r
llygad trwy'r awyr a'r cymmylau at yr hauì,

ei brif nod ; felly yntau at Dduw, megya ei

ddiben penaf, sy'n peri iddo fod yn ufudd a
ffyddlawn i ddyn. Yn awr, nid oes un
egwyddor a ali dywys yr enaid cyfuwch ag
i gyfeirio at Dduw, ond yr hon sy'n dyfod

ôddi wrth Dduw. Gwelwch y cìdau hyn
wedi eu cydgynnwys yn rha^orol :

" Fel y
byddoch bur, wedi eich cyílawni â ffrwythau

cfiawnder, y rhai sydd trwy Iesu Grist, er

gogoniant a moliant i Dduw ;" Phil. i. 10,

11. Lle y gellwch sylwi, Yn gyntaf, Mai
yr uniondeb o'r iawn ryw yw hwnw, sy'n

dwyn ffrwythau cyfiawnder, "i ogoniant

Duw ;" a hyny sydd, lle y byddo gogoniant

Duw yn ddiben ein holl weithredoedd. Yn
ail, Nas gellir dwyn y cyfryw ffrwyth ond
"trwyGrist." Ehaid yw i'r enaid gael ei

blanu yn Nghrist, cyn y gall fod fel hyn yn
bur, i ddwyn ffrwythau cyfiawnder i ogon-

iant Duw. Oddi yma y dywedir, mai trwy
Iesu Grist y mae y ffrwythau hyn. Yr hyn
a wna dynion o honynfyeu hunain, hwy a'i

gwnant iddynt eu hunain: hwy a fwytânt

eu ffrwyth eu hunain, ac a lyngcant y clo.d

am yr hyn a wnânt. Y Cristion yn nnig,

a fyddo yn gwneud y cwbl drwy Grist, a

wna'r cwbl i^Grist. Y mae efe yn cael ei

nodd oddi wrth Grist,yn yr hwn yr impiwyd

ef i beri iddo ffrwytho ;rac am hyny, y mae
yn cadw y ffrwyth oll a dyf arno, iddo ef.

Fel hyn y gwelwn^y modd y mae'ç uniondeb

moesol hwn yn ddiffygiol yn ei sail ; ac am
hyny, ni ddichon hwn fod jn wregys a doa

ac a guddia ein diffygion ereill. Etto, cyn

myned ym mlaen at y llall,;mi a ddymunwn
adael dau ocheliad, at ddefnyddio yr hyn a

ddywedwyd am yr uniondeb hwn. Y mae
un i'r Cristion diffuant ; a'r llall i'r cyfryw

na feddant ond uniondeb moesol yn unig.

Ooch. ì. Vr Cristion diffuant. A ellir

ynte cael math o uniondebiym mysg dynion

sydd yn anianol ac yn wag o ras sancteidd-

iol Duwî O, gan hyny, edrychwch ati,

chwi sydd âg Ysbryd y Grasyn trigo yn
eich calonau, rhag eich rhoddi i gywilydd

gan rai sydd heb ras. Hyn sy raid ddig-

wydd pan y dalier chwi yn feius yn y pethau
nas gellir eu cyhuddo hwy o honynt.

Llawer yn eu mysg hwy a ftjeiddiant gel-

wydd : ac a gaiff y sant ei gidal mewn an-

wiredd ? Y mae eu hegwyddorion moesol

hwynt yn eu rhwymo i
j

gadw heddwch ; ac

heb oddef iddynt wneud páìn â'u cymmydog

:

ac a all twyll a{gorthrechiod yn canlyn llaw

sant'/ Oni bydd i'ch cyèawnder ragori ar

eu goreu hwynt, nid ydych yn Gristionog-

ion : ac\a ellwch chwi adael iddynt ragori

arnoch yn y pethau hyny sydd, ar ol iddynt

eu gwneud, yn eu gadael yn ol o Grist a'r

nefoedd ? Y mae yn bryd i'r ysgolhaig daflu

yniaith ei hug ac ymwrthod â'r enw o ys-

golor, pan fo pob bachgenyn mewnddysg yn
gallu ei drechu a'i ddistewi. Ac y mae yn

bryd iddo yntau—a fedro adael i'r dyn

o foesau yn unig, â'i fwa egwan, heb
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ddim ond egwyddorion moesol yn gefu

iddo, saethu tu hwnt iddo ef sydd yn liòni

hawl vng Nghrist a'í ras—roddi ei broífes

heibio, a gadael i'r byd wybod beth ydyw

;

i , beth ni fu efe erioed. Yr wyf yn addef

ei fod weithiau yn digwydd fod i sant dan

brofedigaeth, gael ei drechu mewn rhyw

achos neillduol gan ddyn anianol : fel y gall-

ai rhedegwas rhagorol, o herwydd rhyw

bigiad neu gloffni presennol yn ei droed,

gael ei adael ar ol gan un na allai, ar dro

arall, ddyfod yn agos iddo. Y mae genym

ormod o esamplau am ddynion moesol yn

trechu, ie, sant, ar ryw dro pan fyddai dan

brofedigaeth. Ni a gawn eiriau hynod ani

ymadrodd Abimelech wrth Sarah, ar ol ei

dywediad ffuantus a lledrithiol hi, mai ei

brawd oedd Abraham :
" Ac wrth Sarah y

dywedodd efe (Abimelech), Wele, rhoddais

i'th frawd fil o ddarnau o arian : wele, efe yn

orchudd llvgaid i ti, i'r rhai oll sydd gyda

thi, a chyda phawb ereill ;" Gen. ix. 16.

Yn awr, gwelwch y geiriau sydd yn canlyn,

" Fel hyn y ceryddwyd hi." Pa fodd ? Pa
le y cawu ni y cerydd î Nid oes yma ond

geiriau teg, ac arian hefyd i'w canlyn. Y
mae yn addaw nawdd iddi hi ac Abraham

;

na chai neb wneud cam âg ef trwy wneud

cam â hi ; ac y mae yn hysbysu iddi ei rodd

rad i Abraham. Wel, ,er hyn i gyd, ni a

gawn gerydd llym, ond edi ei blygu mewn
geiriau teg, a'i fil o ddarnau arian hefyd.

laf. Hi a geryddwyd trwy uniondeb

Abimelech yn y gorchwyl hwnw ym mha
un y lledritíiiasai hi yn bechadurus. Bod

iddo ef oedd yn ddieithr i'r gwir Dduw a'i

addoliad, ymddwyn mor ddichlyn a gonest

a'i rhoddi i fyny heb gyffwrdd â hi, ar ol

unwaith wybod mai gwraig gwr arall oedd—
yr oedd hyn yn fawr. Yn chwaneg, yn lle

syrthio i ddigder gwyllt, a rhoddi lle i fwr-

iad o ddial i'w herbyn, am roddi y somedig-

aeth hon arno, yr hyn ni fuasai yn rhyfedd i

lywydd ei wneud—gan eu bod dan ei awdur-

dod—fod iddo ef anghofio hyn oll ; a dangos

gyda hyny y fath diriondeb a haelioni mawr
atynt : rlìaid oedd i hyn saethu cerydd llym

at galon Sarah, yn enwedig pan ystyriai hi

ei fod ef oedd yn bagan yn gwneud hyn oll

;

a hithau, wedi ei galw i wybodaeth o Dduw,

mewn cyfammod I Duw, ac yn wraig i bro-

phwyd, er hyn mor ddiysbryd a gwneuthur

dau bechod ar unwaith, sef rhagrithio a

pheryglu ei diwcirdeb hefyd ;
a hyn rhag

ofn perygl nad oedd neb ond ei gwr, heb un

sail, yn ei led-dybio! Ac yr oedd y lleiaf

o'r pechodau hyn yn waeth na'r hyn yr

oeddjnt hwy yn ei ofni ! Yr oodd y pethau

hyn, meddaf, o'u rhoddi ynghyd, yn cyr-

haedd i'r fath gerydd ag oedd yn peri ìddi

hi ac Abrahani hefyd gywilyddio o galon o

flaen Duw a dvnion. Drachefn, yr oedd

Abimeleeh,wrthalw Abrahamyn fcawdjiddi

—nid yn wr—yn rhoddi iddi gerydd llym,

gan ddwyn ar gof iddi y rnodd y siornwyd

ef ganddynt trwy y gair hwnw. Fel hyn y
cafodd Sarah dduwiol ei cheryddu gan lyw-

ydd annuwiol ! O Gristionogion, gochelwch

osod geiriau yn safnau dynion drwg, i'ch

curo â hwynt ; nis gallant eich ceryddu chwi

heb daflugwarthrudd ar Dduw. Mae Crist,

yn cael ei roddi i waradwydd gyda chwi a

thrwyddoch chwi. Er mwyn enw da Crist,

sydd yn anwylach genych na'ch bywyd, 08

ydych yn saint, edrychwch at eich rhodiad,

ac yn enwedig eich ymddygiad moesol tuag

at ddynlon y byd. Ni wyddant hwy pa

fath ydych yn eichystafelloedd; ni ofalant pa

fathydych yn y gynnulleidfa ; ondhwya'ch
barnant wrth yr ìiyn ydych yn eich ymdrin-

iaethau â hwynt. Fel y cânt hwy chwi yn

eich siop, marchnadwaith, addewidion, a'r

cyffelyb, felly y barnant am danoch chwi

a'ch proffes. Ymdrechwch gan hyny am yr

uniondeb hwn at ddyn; trwyddo, chwl

ellwch ennill rhai, a barnu ereiìl. Gwell

yw blino'r byd annuwiol â rhodiad manwl,

fel y blinodd Lot wyr Sodom, na'u gosod ar

waith i'th watwar a'th waradwyddo di a dy

broffes, trwy ryw dramgwydd, fel y gwnoeth

Dafydd trwy ei gwymp alaethus. Fe fydd

i'r rhai na ddilynant lewyrch dy dduwiol-

deb, yn fuan ganfod y lleidr yn dy ganwyll,

ac estyn bys ato.

Goch. 2. Bydd yr ail ocheliad i'r rhai h\Tiy

sydd yn meddu uniondeb moesol, a dim yn

chwaneg. Gochel rhag i'r uniondeb hwu
fod vn fagl i ti, a'th gadw rhag ymgais ara

uniondeb efengylaidd. Yr wyf yn sicr Á
fod felly i'r gwr ieuangc yn yr efengyl. Y
mae yn debygol y gallasai hwnw fod yn

well, pe na buasai efe mor dda. Ei onest-

rwydd a'i uniondeb moesol a fu yn andwyol

iddo ; neu yn hytrach, ei fawr dyb ani dan-

ynt i ymgastelíu ynddynt. Gwell fuasai

iddo fod yn bublican yn cael ei yru at Grist

yn y teimlad o'i bechod, nag yn Pharisead,

yn cael ei gadw oddi wrtho gan y dyb am ei

uniondeb. Ilyn, hyn yw yr hes^lwyn, yv

yr hwn y mae llawer, wrth feddwl }tu-

achub trwyddo, yn cadw eu hunain dar

ddwfr er eu dinystr: " Gwell yw y gobaith

ain y ffol," medd Solomon, " nag am wi

doeth yn ei olwg ei hun ;" ac felly am 3

pechadur mwyaf, nag am un a fyddo yn tyb-

ied yn dda o'i hunangyfiawnder. C)s un

waitìi v cyrhaedd clefyd yr ymenydd, y mai

yn rhaid'i'r iachâd fod yn fwy anhawdd

Nid gwiw cynnyg Cribt i un yn y gwallgo

hwn. A wyt 'ti yn un a gadwyd rhag I

ffÿrdd anghyfiawn y mae ereill yn rhodi«

ynddynt? Ysgatfydd dy fod yn onest a

unian vn dy rodiad, ac yn ífieiddio dy gae

vn dywyllodrus yn dy fasnach. Bendithi

Dduw am hyny ; ond gwylia rhag bendithij

dy hun yn hyny: yno y mae y perygj

Dyma un ffordd i fod yn rhy gyfiawn—pjl

enbydus, am ba un y mae Solomon yn rh}|
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buddio pawb o deithwyr ffordd y nef (Preg.

vii. 16). Y inae difethiad yn ygcrmodwaith
yma gystal ag mewn rhyw fyrwaith ; o her-

wydd felly y mae yn canlyn yn yr un wers

:

I Pa ham y'th ddifethit dy hun î" Nid wyt
ti, ddyn baleh, mor debyg i fod yn y nef ag

I gwenieithi i ti dy hun. Gall dyn ar ben y
naill fryn, ymddangos yn dra agos i ben y
Uall ; ac etto, byth nis gall ddyfod yno, oddi

eithr iddo ddisgyn o'r uchder y mae arno.

Y mae mynydd dy gyfiawnder dynol, a'th

uniondeb moesol di, ar yr hwn yr wyt yn
sefyìl mor hyderus, yn ymddangos, fe allai

yn dy olwg balch di, yn gydwastad â myn-
ydd sanctaidd Duw yn y nef ; ie, mor agos

nes wyt yn meddwl caniu drosodd yn hawdd
o'r naill i'r llall. Ond caniata i mi ddywed-

yd wrthyt, y mae'r llam yn ormod i ti eî

gymmeryd. Y íîordd ddiogelaf fyddai, i ti

ddyfod i lawr o fynydd dy hunan hyder, lle

y mae Satan wedi dy osod ar fwriad tori

dy wddf , a myned ar hyd y ffordd gyffredin,

ar hyd pa un yr aeth pawb a gyrhaeddodd

i'r nef; a hono yw, tiwy ymgais 'am gael

hawl yng Nghrist a'i gyfiawnder, yr hwn a

ddarparwyd o fwriad, i enaid pechadur

noeth gael ymdroi ynddo, ac iddo osod ei

hyder arno. Fel hyn, y m&e modd i'th un-

iondeb, nad ydoedd o'rblaen ond o'run ffurf

a gonestrwydd moesol y paganiaid, gael ei

droi, neu megys ei fedyddio, yn Gristion, a

dyfod yn ras efengylaidd. Ônd goddef i mi
ddywedyd hyn wrthyt cyn dy adael, nas

gelli ddal gafael yng nghyfiawnder Crist

nes i ti ollwng y celwydd—dy gyfiawnder

dy hun—y deliaist afael mor dn ynddo hyd
yma yn dy ddeheulaw. Pan alwodd Crist y
dyn dall ato (Marc x. 53), dywedir ddarfod

iddo, wedi taflu ei gochl ymaith, gyfodi a

dyfod at yr Iesu. Gwna dithau felly ; ac

yna, tyred a chroesaw.

PENNOD VII.

Am uniondeb efengylaidd, neu dduwiol, Pa beth

ydyw ; a pha anharddwch a giorthani a wna y
gwregys hwn eu cuddio ; ac hefd ym mha fodd
y mae yn eu cuddio,

Ni a awn ym mlaen at yr ail fath o wirion-

edd neu uniondeb, yr hwn a elwais yn un-
iondeb efengylaidd. Planigyn yw hwn na
cheir mo hono yn tyfu ond yng ngardd
Crist, neu yn nhir cauad enaid grasol.

Mewn ffordd o wahaniaeth oddi wrth hwnw
a enwais yn foesol, y mae yn adnabyddus
wrth yr enw purdeb duwiol, neu gywirdeb
Buw.: 2 Cor. i. 12; " Ein gorfoledd ni yw
hyn, sef tystiolaeth ein cydwybod, mai
mewn symlrwydd a phurdeb duwiol, nid
mewn doethineb cnawdol, ond trwy ras Duw
yr ymddygasom yn y byd. Yn awr, gellir

galw y purdeb efengylaidd hwn yn burdeb

duwiol mewn dau olygiad :— 1 . áiü ei fod o
Dduw. 2. Am ei fod yn cyfeirio at Dduw,
ac yn diweddu yn Nuw.

DOSB. i.

1. Y mae o Dduw. Ei gi'eadur ef ydyw,
a genhedlwyd gan ei Ysbryd ef yn unig. Y
mae Paul, yn y lle abennodwyd (2 Cor. i. 12),

yn adrodd i ni ei achau yn rhagorol. Yr
hyn a eilw efe yn rhodio mewn purdeb
duwiol yn y rhan gyntaf o'r were, y mae
yn ei alw yn ymddwyn trwy ras Duw yn y
rhan olaf ; ie, y mae yn ei gyferbynu i

rodio mewn doethineb cnawdol: dyma yr
olwyn fawr yn awrlais y dyu cnawdol ! Ac
i ba beth y cyrhaedd hyn oll, ond i ddangos
fod y pnrdeb hwn yn faban gras, ac nad yw
yn galw neb yn dad ar y ddaear. Eithr
nid hyn yw y cwbl : y mae'r purdeb duwiol
hwn, nid yn unig o darddiad dwyfol (canys

felly y mae doniau cyffredin a fyddo yn or-

uwchnaturiol, sydd yn rhoddion i ragrith-

iwr gystal ag i sant), ond y mae yn rhan
o'r creadur newydd, yr hwn y mae ei Ys-
bryd sancteiddiol ef yn ei ffurfio a'i weithio

yn yr etholedigion, ac nid yn neb arall.

Gras cyfammodol ydyw :
" Rhoddaf ynddynt

un galon, ac ysbryd newydd a roddaf yn-
och ;" Ezec. xi. 19. Yr un galon hono yw y
purdeb duwiol (mewn calon) yma ; ac fe'i

cyferbynir i galon ddeublyg, neu galon â

chalon, wrth yr hyn y dynodir rhagrithiwr

mor fynych yn y gair.

2. Y mae 'yn cyfeirio at Dduw, ac yn diw-

eddu yn Nuw. Yr ymgais uchaf a'r

diben eithaf, sy gari enaid o'r uniondeb hwn
i'w fynwesu yw, Pa fodd y gall efe ryngu
bodd Duw, Nid yw y siomedigaeth a gyfer-

fydd y cyfryw ddyn gwir dduwiol, oddi

wrth rywun arall, yn ei ílino ddim mwy
nag y blinai farsiandwr sy'n llwyddo yn
mhrif ddiben ei fordaith i'r India, ac yn
dychwelyd yn llwythog â'r pethau gwerth-
fawr yr aeth i'w crychu, ond yn colli ei

ardys, neu linyn ei esgid, yn y daith.

Megys y mae llygad y meistr yn cyfarwyddo
llaw y gwas ; os gall efe wneud ei waith yn
ol ineddwl ei feistr, dyna ei gais ef, er i ddi-

eithriaid a ddelo i'r gweithdy fod heb eu

boddio : felly y gwna purdeb duwiol ym-
foddloni ym marn yr Arglwydd am dano.

Nid yw y cyfryw un yn annelu at fychan na
mawr, yn ymgais am gydyniffurfio â neb,

am foddio mympwy cyfoethog na thlawd,

ond yn golygu Duw—yn ei feddyliau, yn lle

pawb arall—fel prif wrthddrych ei gariad, ei

ofn, ei gred, ei lawenydd, &c. Y mae yn
cyfeirio ei holl ymegniadau, fel saethydd

doeth, at y nod yma ; a phan allo feddwl

fod ei ymdrech yn fwyaf boddhaol gau

Dduw, y mae yn fwyaf wrth ei fodd ei hun.

Clywch Paul sanctaidd yn adrodd, nid yn
unig ei feddyliau neillduol ei hun, ond barn
gyffredin yr holl gredinwyr: " Yr ydym
yn ymorchestu, pa un bynag ai gartref y



214 WEDI AMGYLCH-WEEGYSU

byddom, ai oddi cartref , ein bod yn gynmier-

adwy ganddo ef ;" 2 Cor. v. 9. Dyn cywir y
byd yw efe, na wna gam â dyn: er fod

llawer yn myned mor bell fel y gallent

fod yn hyf ar Dduw, er eu lioll ymddygiad

llednais tuag at ddyn. Y mae rhai, na lad-

rataent geiuiogwerth oddi ar eu cymmydog,

etto, a wnant waith lladron nodedig tuag at

Dduw, mewn pethau mwy eu gwerth na'r

holl arian a fedd eu cymmydog. Gallant

ladratta oddi ar Dduw (i lenwi eu hachosion

eu hunain) yr amser hwnw, a neillduodd efe

iddo ef ei hun, ac y mae yn hòni ei liawl ar-

benig iddo, trwy deitl a geir, ar brawf, yn

gryfach, mi a wn, nag a allwn ni ddangos,

am y rhan arall o'r wythnos yn eiddom m.

Y dydd Sabbath wyf yn ei feddwl. Ereill,

fe allai, na ddywedant gelwydd wrth ddyn

yn eu masuach âg ef (a haws fyddai byw

yn y byd pe bai fwy o'r gwiredd hwn yn

ein mysg) ; etto, llawer o'r gwyrhyn, ie, pawb

sydd heb chwaneg na gonestrwydd nioesol,

ni wnant gyfrif o ddywedyd celwydd wrth

Dduw
;
yr hyn a wnant ym mhob gweddi

a arferaut, trwy addaw gwneuthur yr hyn

ni feddyliant un aniser o ddifrif^ am
ei gyllawni. Hwy a adawant sancteiddio

enw Duw; ac etto, a daflant fudreddi i

wyneb pob priodoledd iddo. Hwy a wedd-

íant am i ewyllys Duw gael ei wneuthur ; ac

etto, er*gwybod mai ewyllys Duw yw ei

sancteiddiad hwynt, hwy a ymfoddlonant ar

galon a natur ansanctaidd ; a thybiant yn

ddigon iddynt harddu tu wyneb eu buchedd-

auj'y rhan sydd i wynebu dyn, ac yn edrych

i'r heol (fel "y gallaf ddywedyd) âg ychydig

flodeuwaith o weddeidd-dra ac uniondeb yn

eu hymdriniaethau bydol ; er fod eu dyn oll

oddi mewn yn gorwedd o hydmewn adfeiliad

gresynus. Eitlir efe yw dyn cywir Duw, sy'n

dymuno talu eiddo Duw i Dduw, gystal ag

eiddo dyn i ddyn ; ie, sydd yn gyntaf yn

gywir i Dduw, ac yna i ddyn er ìnwyn Duw.

Ioseph duwiol, pan oedd ei frodyr yn ofni, yn

eu hanadnabyddiaeth o hono, y caent ryw

driniaeth galed ar eilaw ; craffwch, pa ffordd

a gymmerodd efe at ryddhau eu meddyliau

©fnus^oddi wrth y dyb y gwnai efe gam a

hwynt: " Gwnewch hyn, medd efe, fel y
bydochfyw; ofniDuwyrwyftì;" Gen. xlii.,18.

Fel pe dywedasai, Na ddisgwyliwch oddi ar

fy llaw i ond yr hyn sy gytìawn ac uniawn

;

o herwydd yr wyf yn ofni Duw. Yr ydych

chwi, ysgatfydd, yn meddwl amfy mod iyn

wr mawr, a chwithau yn ddieithriaid truain,

heb gyfaill i eiriol drosoch, y bydd i'm galiu

i ddymchwelyd eicli iawnder chwl Ünd
chwi ellwch arbed i chwi eich hunain y
boen o'r fath feddyliau eiddigus am tlanaf

;

canys y mae fy ngolwg i ar un anfeidrol fwy
uwch law i mi, nag yr wyf tì yn ymddangos

yn uwch na chwi : ac yr wyf fi yn ei ofni ef

;

a hyny ni allai fod, pe gwnawn i dwyll neu

gani â chwi. Yn 2 Cor. i. 12, y mae'r gair

am burdeb (eilicrìneia) yn un nodedig, yn
air trawsfudol oddi wrth y prawf o betuah

wrth oleu yr haul : megys pan fyddoch yn
prynu brethyn, neu eiddo cyíìelyb, chwi a'i

dygwch allaii o'r lle tywyll, ac a'i deliwch

yn y goleu ; a thrwy hyn y canfyddir y twll

ìleiaf. Neu, fel y dywed rhai am yr.eryr, ei

bod yn dal ei chywion yng ngwyneb yr haul, >

ac yn ei barnu yn hil iddi, os gallant,wynebu

ei lewyrch, neu o gau ryw, oni allant. Yn
ddiau, dyna'r dyn o dduwiol

k
burdeb, sydd

yn edrych i fyny tua'r nef, ac yn dymuno
cael ei brofi, yn ei eiriau, ei farn, ei serch,

a'i arferion, yn ol y gallont sefyll o flaen y
goleuni sy'n llewyrchu oddí yno trwy y gair,

y goleuad niawr, i'r hwn y casglodd Duw
yr holl oleuni, at arwain eneidiau ; fel y
mae'r haul yn y ffurfafen at gyfarwyddo ein

cyrph yn eu rhodiad yma a thraw yn y byd.

Os cyttuna y rhai hyny â'r gair ; os gallant

dremio arno, heb gael eu rhoddi i gywilydd

ganddo, yna, ym mlaen yr ä yr enaid di-

tfuant yn wrol ar ei orchwyl ; nid oes diin

a'i hattalia. Eithr os ceir rhai o'r rhai hyn
yn gochel goleuni y gair, fel y mynasai

Adda, pe gallasai, ocìiel wynebu Duw ac heb
allu sefyll i brawf

;
yna, y mae'r enaid ar

ddiweddei daith: ac ni ddichon dim dad-

leuon gan y cnawd roddi cychwyn ynddo ;

o herwydd nid ar neges y cnawd, ond ar

neges Duw, y mae yn myned. Ac efe, yr

hwn sy'n ei anfon, yn unig a'i hattalia. Y
mae pethau yn iawn neu gywir, yu ol fel

y cyttunant â'u hegwyddorion cyntaf . Pan
fyddo y copi, a ad-ysgrifener, yn gyttunol a r

.

weithred ddechreuol, yna y mae yn gywir.

Pan fyddo mesur yn cyttuno â'r prawf-fesur

cyfreithlawn, neu â mesur y farchnad, yna

y mae yn gywir. Yn awr, ewyllys Duw
yw y prawf-fesur i'n hewyllysi.au ni oll ; ac

efe yw y dyn cywir, sydd a'i ynigais am
gymmeryd mesur a rheol ei serchiadau a'i

weithredoedd oll oddi wrth hwnw. Oddi

yma y gelwir Dafydd yn wr yn ol calon

Duw
;
yr hyn nid yw ond amgylchiaith ani

ei unioudeb ; ac y mae yn gyimnaint a pho

dywedasai Ysbryd Duw ei fod yn wr di-

ffuant, yn dwyn ar ei galon megys llun a

chertìadcalon Duw, fel y mae yn argraphed-

ig ar sel y gair. Ond'digon y \n-yd îiyn:

gwasanaethed hya i ddaugos pa beth yw
uniondeb efengylaidd. Tri pheth a ddy-

niunid ym mhellach, cjm taro at y cymhwys-

iad :

—

1. Dangos pa amryw anhai'ddwTch a

guddia uniondeb.

2. Pa fodd y mae uniondeb yn cuddio y
rhai hyn?

3. Pa ham y mae uniondeb efengylaidd

yu cuddio y rhai hyn? Ni roddwn beth

cyfrif am y cwbl.
DOSB II.

Cwest. 1 Am y cyntaf, Pa anharddwch a

guddia uniondeb ?
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At. Pob math : yn enwedig pob anhardd-
wch pechadurus. Y mae aniryw freintiau

allanol ac amserol, yn y rhai, os bydd neb
yn fyr, gan faint y bri a esyd y byd fíbl hwn
arnynt, tu hwnt i weddeidd-dra yn ol eu
gwerth hanfodol hwynt, y mae'r cyfryw yn
agored i beth anfri, os nad dirmyg, ym
meddyliau rhai ereill. Yn awr, lle y mae
gwir ras, y mae yn rhoddi gorchudd dros-

fcynt oll ; 'ie, yn rhoddi ar y person anrhydedd
helaethach yng ngolwg Duw, angylion, a
dynion hefyd, os yn ddoeth, nag a all y llall

beri o ddirmyg.
laf. Glendid : dyma'r eilun mawr y mae'r

holl fyd yn rhyfeddu ar ei ol, fel y rhai

hyny ar ol y bwystíil : Dad. xiii. 3. A hwn,
os bydd i Dduw ei ommedd, a chau eneidiau
rhai mewn t, sef corph, anharddach nag
ereill, y mae hyn, eu gwael wedd gorphorol,
yn eu gwaelu yng nghyfrif ereill. Yn awr,
gras wedi ei brydferthu â phurdeb, a le-

wyrcha trwy y cwmmwl y mae natur wedi
tywyllu yr wynebpryd âg ef : "Doethineb
swt a lewyrcha ei wyneb ;" Preg. viii. 1.

Pwy yn medddu ei synwyr, ni phrisiai, ac
ai ddewisai lestr yn y seler a fyddai yn
llawn o win da, o fiaen baril goreurog, a
fyddai yn hongian yn wag, fel arwydd wrth
y drws ? Oni fydd gwir ras yn y galon oddi
mewn, ni wna y glendid â'r hwn y goreurodd
aatur y wyneb oddi allan mo'r person ond
o werth bychan. Person prydferth, heb
wir ras, nid ydyw ond llysieuyn hardd drew-
llyd : chwi gewch y goreu sydd yn y cyfryw
wrth edrych arno o hirbell. Ond calon ddi-

ffuant, heb y glendid allanol hwn i'w chan-
|mawl, y mae yn debyg i ryw flodeuyn
peraidd, heb ei liwio mor deg yn y dail, yn
well ynyllaw nag i'r golwg—i'warogli, nag
i edrych arno. Po uesaf y deloch at enaid
cywir, goreu y cewch ef. Nid yw anhardd-
wch allanol, lle y byddo gwir ras, ond fel

rhyw hen adeilad gwael, a welwch weithiau
yn sefyll o flaen t harddwych, sydd yn
cuddio ei wychder yn unig o olwg ,y teith-

iwr sydd yn myned heibio o fewn rhyw
bellder : ond y neb a aiíf i mewn, a wel ei

harddwch ac a syna wrtho.
2il. Y mae achau isel, a thardÄd an-

enwog, yn cael eu mawr ddirmygu: yn
y byd. Etto, er mor wael ac anenwog
y byddo y gwreiddyn a'r bonedd, pan
ddelo gwir ras i mewn, y mae yn dwyn ar-

wyddion uwchfonedd i'w ganlynyn glanhau

y gwaed, ac yn ardderchogi y teuiu. " Er"

pan aethost yn werthfawri yn fy ngolwg
y'th ogoneddwyd ;" Esa. xliii. 4. Y mae
purdeb yn gosod nod o anrhydedd : os gwel-
wch y seren hon yn llewyrchu, er mai uwch
ben bwth gwael, y mae yn mynegi i ti fod
llywydd mawr yn anneddu yno—etifedd

y nef. Y mae purdeb yn dwyn y creadur i

berthynas â theulu goruchel—dim îs na
theulu y Duw goruchaf ; thrwy y berthynas

newydd hon, ei enw iselwael ef ei hun a
ddilëir, a rhoddir iddo enw newydd. Y
mae yn dwyn arno enw Duw, â'r hwn y
cyssylltir ef trwy ffydd ddiffuant. A phwy
a faidd ddywedyd fod plentyn Duw y
nefoedd, neu briodasferch Crist, o darddiad
anenwog ?

3ydd. Y mae pwrs, gystal ag achau isel,

yn rhoddi dyn yn agored i ddirmyg, 'íe, a
mwy. Y mae rhaiwrth eu pwrs yn ym-
ryddhau mewn amser, fel y tybiant, oddi
wrth y diystyrwch o achos eu gwreiddyn
isel. Y ffynnon fechan y tarddodd y dwfr
honi, wedi iddo redeg rhai milldiroedd, a

chwydda yn afon gref
; y mae hi o'r golwg,

ac ni ymofynir llawer yn ei chylch. Eithr
tlodi—y mae hwn ei hun yn seinio dirmyg
yng nghlustiau y byd balch. Etto, pe
byddai dyn yn dlawd, i'e, hyd ddiareb, os
ceir ond gwythien o wir dduwioldeb, gras
difíuant, yn rhedeg yn ei galon, dyma fn
gwerthfawr a'i cyfyd ef i fyny uwch law
dirmyg y byd. Gall y cyfryw un,

?
o bossibl,

ddywedyd nad oes ganddo arian yn ei d

;

ond nis gall ddywedyd na fedd efe drysor

—

nad y efe yn gyfoethog—-os dywed efe y
gwir. Yn ddiau, y mae hwnw yn gyfoethog,
sy ganddo agoriad i drysor Duw. Y mae'r
enaid cywir yn gyfoethog yn Nuw : y mae'r
hyn a fedd Duw yn eiddo iddo :

" Pö|> peth
yn eiddo chwi ; a chwithau yn eiddo Crist

;"

1 Cor. iii. 22, 23.

4ydd. Mewn gair, i enwi dim chwaneg

—

y mae doniau ac addurniadau'r meddwl yn
cael eu canmawl gan rai uwch law y rhai
uchod oll. Ac yn wir, y mae y rhai hyn yn
dwyn ynddynt odidogrwydd, sydd yn sefyll

yn fwy cydwastad â chynneddf ardderchoc-
af dyn (sef ei reswm), na'r lleill sydd mor
bell islaw ei natur ysbrydol ef. Megys na
allai rhai o filwyr Gideon yfed y dwfr nes
iddyut ymostwng ar eu gliniau, felly nis
gallai dyn gael blas da ar y pethau a
enwyd yn gyntaf, oni ba'i ei fod ef yn gyn-
taf yn ymiselu mor bell is law uchder rhag-
orol ei enaid rhesymol. Ond am wybodaeth,
doniau, a galluoedd y meddwl—mae y rhai
hyn megys yn codi pen y dyn, ac yn ei osod
i ymddangos yn ei iawn uchder : am hyny,
nid oes nebmor ddirmygus gan y byd doeth
a'r rhai sydd o ddoniau bychain, a deall

gwan a gwael. Er hyn, edrychwn yn awr
pa orchudd a ddyry uniondeb dros y noeth-
ni hwn o eiddo'r meddwl, sydd yn ym-
üdangos yn fwy gwarthus na'r líeill oll. Pa
le yr wyt ti, Gristion, fel y mynegwyf i ti

sydd yn galaru ac yn cwynfan o achos dy
gynneddfau gweiniaid, a'th ddeall bas, pa
fath ddyn dedwydd wyt, gyda dy galon
gywir onest, tu hwnt i bob cymruhariaeth
â'rrhaihyny, sydd â'u doniau disglaer yn
dallu dy olwg, fel nad wyt yn gallu canfod dy
ragorfraint dy hun' uwch law yr eiddynt hwy.
Eu perl hwy, nid yw ond yn y pen ; ac er
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ei gael, hwy a allant fod yn llyffaint duon

:

ond v mae'r eiddot ti yn y galou, sef y perl

o ras ; a hwn yw y perl mwyaf ei werth.

Y mae dy galon gywir di yn dy godi yn

uweh yng nghalon Duw, nag yr isela dy

ddouiau bychain di yn eu baru dwylledig

hwvnt. A thydi, heb y galluoedd meddwl

sydd ganddynt hwy, a gei o hyd i ffordd y

nef ; ond hwy, er eu holl ddoniau raawnon,

a ddymchwelir i uffern, am na feddant dy

unioudeb di. Nid yw dy ddoniau gwael di

ddim yn dy wneud yn anghyminhwys 1 og-

oniant y nef ; ond y mae eu douiau a'u

hadduruiadau ansancteiddiedig hwy yn sicr

o'u cymmhwyso yn fwy i warth a thruem

uffern. Mewii gair, er i'th ben fod yma yn

wan, a'th ddoniau yn wael, etto, er dy gysur,

gwýbydd y chwauegir i ti y rhodd o ben

gwéll, at dy galon gvwir, ar dy ddyfodiad

i'r uef ; ond eu peuau gwybodus hwynt ni

chyfarfyddant â chalonau gwell yn uffern

:

eithr cydieuir hwynt a'u calouau drygionus

mewû poeuau. Ond di^on am hyn
;
yr wyf

yn dyfod at yr ail fath o anharddwch a wna

purdeb ei guddio ; ac y mae hwuwyn bech-

adurus.

2il. Y mae yn rhaid yn awr mai yr an-

harddwch pechadurus hwn yw y gwaethaf,

am ei fod yn disgyn ar y rhan harddaf, sef

yr enaid. Os yw budreddi a dafler ar y

wyneb yn anharddach nag ar aelod arall,

am ei fo 1 yn rhan lanaf
;
yna, nid oes un an-

harddweh tebyg i hwnw, sydd yn hacru ac

yu pardduo yr enaid a'r ysbryd ; am fod y
rhau hon wedi ei bwriadu gan Dduw i fod

yn brif eisteddle harddwch dyn. Yn awr,

yr hyn a fyddo yn fwyaf yn ystaenio ac yn

hacru yr enaid, y mae yn rhaid iddo fod yn

fwyaf gwrthwyneb i'w berffeithrwydd

penaf
;
yr hwn, ar ei gread cyntaf

,
ydoedd,

ac felly rhaid ei fod heddyw, y prydferthwch
' sancteiddrwydd hwnw a dynwyd gan law

gywrain Ysbryd Duw ei hun ;
a pha beth a

all hwn fod ond yr anghenfil gwrthun a

elwir pechod? Hwn sydd wedi hacru

gwedd hawddgar dyu, fel nad yw efe ddim

mwy tebyg i'r harddwch a greodd Duw,

nag oedd wyneb Sarah farw i'r glendid

hwnw a fuasai yn abwyd i'r tywysogion

rawyaf, ac a barodd i'r gwr fod mewn ofu

am ei fywyd, pa le bynag yr elai: ie, nid

yw yn fwy tebyg nag yw y fall aflan, sydd

yn gythraul melldigedig yn uffern, i'r hyn a

fu efe, pan yn angel sanctaidd yn y nef.

Yr archoll hwn a roddwyd trwy bechod i

natur dyn, y mae Crist wedi cymmeryd ei

iachâd arno ei hun, trwy ei ras, yn ei rai

etholedig. Y mae'r iachâd wedi ei ddechreu

yma ; ond heb ei orphen, fel nad oes nac an-

naf na chraith yn aros. A dyma'r anhardd-

wch mawr y mae purdeb yn gosod ei fysarno,

ac yn ei guddio.
DOSB. ITT.

Cwest. 2. Ond yma, gall y cwcstiwn fod,

Pa fodd y mae purdeb yn cuddio anhardd-

wch pechadurus y saiut ì

Át. Mi a gaf atteb hyn, laf, Yn nacaol, gan

ddangos pa fodd nad yw : Yu 2il, Yn gad-

urnhaol—pa fodd y mae.
#

laf. Yn nacaol—pa fodd m wr.a purdeb ei

guddio ; a hyn mewn amryw bethau neill-

duol. Yn gyntaf, Ni wna purdeb guddio

ffaeleddau neu feiau y saint, fel ag i ddwyn

ymaith eu natur bechadurus hwynt. Y mae

ìneddyliau gwibiog yn bechadurus mewu
sant, gystal ag mewn dyn arall. Chwyn a

fydd chwyn, pa le bynag y tyfant, pe byddai

yn ardd i'r blodau gwychaf. Caingymmer-

yd vnte y maent hwy, a wadant eu bod yu

bechodau, am fod pechodau'r saint yn cael

eu cuddio. Yn ail, Nid yw yn eu culdio

felly, fel ag i roddi i ni y sail leiaf i dybied

fod Duw yn caniatau i'r Cristion wneuthur

y pechod lleiaf, mwy nag ereill. Yn wir, y
mae yn anghyttunol â sancteiddrwydd J )uw

i roddi, ac â phurdeb y saint i hòni, ddart'od

iddo roddi y fath ganiatâd iddynt. Gall

tad, o'i dynerwch a'i gariad at ei blentyn,

fyned heibio i'w ffaeledd, wrth iddo weitio

arno; megys, pan y collo y gwin, neu

y toro'r gwydryn, y mae yn ei ddwyn iddo:

ond yn sicr ni wna efe ganiatau idtlo ei

daflu i lawr o ddiofalwch neu wirfodd. Er

y gellir cael gan wr faddeu yn rhwydd i'w

gyfaill, a'i briwiodd heb y fath fwriad, ac

heb feddwl ei niweidio ; etto, ni rydd efe

genad ym mlaen llaw iddo wneud hyny.

Yn drydydd, Nid yw yn ei guddio felly,

fel na wel Duw rao hono : byddai hyn nid

yn unig er anfri ar ei hollwybodaeth, ond

ar ei drugaredd hefyd. O herwydd ms gall

efe faddeu yr hyn nid yw, yn gyntaf, yn ei

weled yn bechod. Y mae Duw md yn unig

yn gweled pechodau ei blant, ond y mae eu

beiau hwynt er anfoddhád mwy iddo na r

eiddo ereill ; ara fod y personau, ym mha

rai y ceir hwynt, mor anwyl ganddo, ac inor

agos ato. Byddai toraen yn ystafell tywys-

og yn ffieiddiach ganddo nag un yra mhell

oddi wrth ei lys. Y mae mynwes y Cnstion

yn llys, yn orsedd, ac yn deml i Dduw ; y

mae "efe wedi cymraeryd ei drigfan yno am

byth ; a rhaid yw i bechod, yno, fod yn dra

drv^sawrus yn ei ffroenau. Yn bedwerydd

Nid yw yn cuddio beiau, neu anharddwcl

y saint fel nad yw yn rhaid iddynt eu cy

ffesu, ymostwng o'u herwydd, neu erfyn an

faddeuant o honynt. Y mae ceiuiog yi

ddyled mor gyfiawn a phunt ; ac am hyny

i'w chydnabod. Yn wir, y mae yr hyn ;

fyddo yn bechod o wendid, wrth e\ wneuth

ur, yn myned yn beched o ryfyg, wrth e

guddio, ac ymgaledu ynddo. Fe ddahoj

iob ei berffeithrwydd trwy ei ymladdf

drom; etto, y beiau a ddiangodd gaudd

ym mhoethder ei ^gystuddiau a'u dygasac

ef ar ei liniau: "Ymae yn ffiaidd genyf

fy hun; ac yr ydwyf yu edifarhau mew
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lwch a lludw," medd efe ;" Iob xlii. 6. Yv.

)Unimed, ac yu olaf, Nid ydyw yn cuddio

)eiau, feí pe byddai ein purdeb ni yn y radd

eiaf yn teilyngu neu yn haeddu i Dduw,
ìt ei fwyn, guddio y pethau sydd etto yn
!

eiau a gwendidau ynom. Pe byddai y fath

)eth ag ufudd-dod llwyr gyflawn, nis gaìlai

iwn haeddu maddeuant am bechodau gynt

:

lawer llai y gall ufudd-dod ammherffaith

y fath ag yw cywirdeb mewn ystyr manwl)
ìaeddu hyny, am ffaeliad presennol. Nid
rw ufudd-dod llawn, yn ol y gyfraith, yn

Idim mwy nag yw ein dyled i gyfraith Duw,
el yr ydym yn greaduriaid. A pha fodd y
^allai hyny dalu ein dyled ni o bechod, gan

i fod yn ddyled gyfiawn cyn bod pechod ?

I llawer llai y gall ufudd-dod efengylaidd,

r hwn yw purdeb, wneud y tro
;
gan ei fod

n llawer rhy fyr o'r ufudd-dod sydd yn
Idyled arnom. Os nad yw yr hwn sydd mewn
lyled o ugain punt yn haeddu dim pan y
alo'rswm i gyd

;
yn sicrnid yw yrhwn a dalo

igainceiniog, o'r ugain punt, yn haeddu dim.

(n wir, fe all gofynwyr gymrneryd yr hyn a

velont yn dda ; ac os dywedant fod yr han-

icr yn eu boddloni, y mae yn ddigon o

yddhâd i'r dyledwr. Ond pa le y dywed-

dd Duw erioed y cymmerai efe ran fei hyn
;an ei greadur ? Y mae Duw yn sefyll mor
ln at ei ofyn, yng nghyfammod yr efengyl,

.m dâl llawn o'r ddyled, ag yr oedd dan y
jyfammod cyntaf o weithred ;edd. Yr oedd

•no yn ofynedig gyfiawnder 11 iwn trwy gadw
• gyfraith, neu oddef melldita lawn am ei

hori. Y mae yn debyg yng nghyfammod
t éfengyl; ond yn unig fod rhwyllrauau

wards) y cío wedi eu newid. Yr oedd hyn
n ofyniad Duw gan y creadur yn y cyfam-

uod cyntaf, i gael ei gyílawni neu ei

idioddef yn bersonol : eithr yng nghyfam-
aod yr efengyl, y mae efe yn foddlawn i

'wrnmeryd y ddau oddi ar law Crist, ein

eichniydd, a chyfrif y rhai hyn i'r enaid
'< ywir, sydd yh ddiffuant yn credu ynddo, ac

•n rhoi ei hun iddo.

dosb. rv.

! 2. I ddangos yn bennodol y modd y mae
>urdeb yn cuddio gwendidau y saint.

, laf. Purdeb yw y nod priodol wrth ba
jin ymae trugaredd

(

faddeuol yng ngln. Gwir

,

rn ddiau, mai Crist sydd yn cuddio ein holl

pechodau a'n gwendidau : etto, yr enaid di-

fuant yn unig yw yr hwn y rhydd efe ei

jantell am dano. " Gwyn ei fyd yr hwn y
ìuddiwyd ei bechod

;
gwyn ei fyd y dyn ni

thyfrif yr Arglwydd iddo anwiredd ;" Salm
|cxxii. 1, 2. Ni ammheua neb hyn : ond
pwy yw y dyn ? Y geiriau nesaf a fynegant

iìì enw
; y dyn " ni byddo dichell yn ei ys-

pryd." Cyfiawnder Crist yw y wisg sydd
/n cuddio noethni a gwarth ein anghyfiawn-
lerau ni : ffydd yw y gras sydd yn gosod y
wisg hon am y dyn. Ond pa ffydd, nid ar-

ìli ond y ffydd ddiffuant yn unig, fel y geilw

Paul hi : 2 Tim. i. 5. " Wele ddwfr," el e

yr eunuch ;
" beth sydd yn Uuddias fy me-

dyddio ?" Áct. viii. 36. Yn awr, craffwch ar

atteb Phylip. " Os wyt ti yn credu a'th

holl galon, fe a ellir ;" adn. 37. Fel pe dy-

wedasai, Nis gall dim ond calon ragrithiol

dy luddias. Y galon ffals yn unig a gaiff

ddrws trugaredd yn gauedig. Y mae yr un
sydd yn addaw cuddio ffaeleddau yr enaid

diddichell yn bygwth dadguddio drygioni

y rhagrithiwr: " Y nob a gam-dry ei ffyrdd

a fydd hynod/' sef yn ei waradwydd ; Diar.

x. 9.

20. Lle y mae uniondeb, y mae Duw yn
cymmeradwyo y dyn hwnw fel un cyfìawn a

sanctaidd, er y cymmysg o bechod a geir yn-

ddo. Megys nad yw Duw yn hofîi pechod y
sant, o herwydd ei burdeb : felly, nid yw èfe

o herwydd ei bechod, yn ei ddiseintio ef.

Pe rydd Duw ei law wrth dystiolaeth dda

am Lot—ei fod yn r cyfiawn, er y coffeir

yn yr Ysgrythyr ei fod wedi syrthio i am-
ryw bechodau, a rhai bryntion hefyd. Etto,.

Lot gyfiawn oedd efe, am fod agwedd ei

galon yn ddiffuant, ystod ei fywyd yn
sanctaidd ; a'i fod yn hytrach wedi cael ei

ddal gan y pechodau hyny, trwy demtiad,

nag yn eu croesawu trwy ddewisiad. Er
nad yw purdeb yn dallu llygad Duw, fel na

wel efe bechod y saint, etto, y mae yn peri

iddo edrych arno gyda llygad llawn tosturi,

nid digllawn ! Fel gr priod, yn gwybod
fod ei wraig yn ffyddlawn iddo yn y pethau

penaf, y mae yn tosturio wrth ei gwendidau

ereill, ac erddynt oll yn ei chyfrif yn wraig

dda. " Yn hyn i gyd (medd Duw) ni phech-

odd Iob ;" Iob. i. 22 ; ac ar ddiwedd ei

frwydr, y mae Duw yn ei ddwyn o'r maes,

gyda'r dystiolaeth anrhydeddus hon (wrth ei

gyfeillion oedd wedi bod mewn cym-

maint poen i ddwyn ei dduwioldeb dan am-
mheuaeth), ddarfod i'w was Iob ddywedyd
yn uniawn am dano. Yn ddiau, fe ddy-

wedodd Duw fwy dros Iob nag a feiddiai efe

ddywedyd drosto ei hun. Mae efe yn addef

yn rhwydd ei ymadroddion byrbwyll afryv/-

iog, ac yn llefain, " Yr wyf yn fy ffieiddio

fy hun, ac yn edifarhaumewn llwch a lludw."

Fe welodd Duw burdeb yn Iob gyda'i bech-

odau ; ac felly, efe a'i galwodd yn r per-

ffaith a chyfiawn. Gwelodd lob yntau ei

burdeb wedi ei lychwino â llawer o ffaeledd-

au ; a pharodd hyn iddo gyffetu ei bech-

odau gyda chywilydd, yn hytrach nag ym-

ogoneddu yn ei ras. Y mae trugaredd Duw
yn helaethach i'w blant nag yw eu tynerwch

hwynt yn fynych idclynt hwy eu hunain a'u

brodyr. Yn gyntaf, atynt eu hunain: a

dybiwch chwi y beiddiasai yr afradlawn

(oedd yn arwydd o daychwelwr) ofyn y
wisg oreu, neu geisio gan ei dad fyned i'r

fath gost i'w groesawu, ag a roddodd ei dad

yn rhwydd yn ei achos ? Na, yn sicr, ni a

welwn fod lle yn y gegin i fod ym
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mysg y gweision gwaclaf yn y t, yn gyni-

niaint ag a feiddiai efe ei ofyn. Enaid druan !

nifl gallaaai ddirnad y cawsai y fatli gyfarfod

â'i dad ar yr olwg gyntaf . Gwisg !
gallasai

yn hytraeh ddisgwyl rhaff, o leiaf gwialen.

Gwledd wrth fwrdd ei dad ! O, groesaw heb

ei ddisgwyl ! Nid wyf yn ainmheu na bu-

asai, yn ei gyflwr newynllyd, yn newydd da

ganddo, pe buasai i un ei gyfarfod ef ar y

ffordd, a niynegi iddo fod ei dad yn bwnadu,

cyn gynted *ag y deuai efe adref, na chafhii

weled nio'i wyneb, ond ei anfon yn ebrwydd 1

garchar, i gael yno ei chwipio, a'i borthi am
fisoedd â baraa dwfr; ac yna, ysgatfydd,

y gwnai o'r diwedd edrych arno, a'i dderbyn

ef i'w d. Ond fel y mae gan Dduw
gospedigaethau dieithr i'r annuwiol, felly y

mae ganddo ddangosiadau dieithr o'i ganad

a'i drugaredd i eneidiau diffuant. Y mae

efc yn holh' rhagori ar eu disgwyliadau goreu

hwynt—cusan, gwisg, gwledd, ac ollyn yr

un dydd, a hwnwyn ddydd cyntaf o'i ddy-

chweìiad, pan oedd y cof am ei ddrygiom

erchyll, a sawyr ddrewllyd y golchion a r

moch—a adawsai efe mor ddiweddar—ond

prin wedi ei adael ! Y^fath fri inawr sydd ar

burdeb gan Dduw y nefoedd !
Drachefn, y

mae trugaredd Duw yn helaethach i'w blant

na'u tynerwch hwynt tuag at eu güydd l Y
mae rhai, ag yr ydym yn barod i'w disemtio

am y ffaeleddau sydd i'wgweled yneubywyd-

au ; a Duw yn eu haddef fel rhai perffaith o

herwydd eu huniondeb. Ni a gawn feiau

Asaph yn cael eu nodi, a'i bertfeithrwydd

yn cael ei wirio gan Dduw ynghyd, megys

ar un anadliad : 2 Cor. xv. 17. Mae yn dda

fod Duw wedi rhoddi ei farn ar y gwr da

hwnw ; o herwydd pe buasai ond hanes

noeth ei fywyd, fel y mae ar gof yn y Beibl,

yn sefyll heb y dystiolaeth bennodol ani

ei gymmeradwyaeth gan Dduw, buasai ei

dduwioldeb yn debyg o fod dan ammheuaeth

ym marn gwyr da. Ië, y mae llawer o rai

ereill, am v rhai nid oes i ni bellach ammheu,

gan ein bod yn cael Duw ei hun yn eu cy-

hoeddi, a gawsent eu bwrw i'w colli,

pe buasai dynion, a'r rhai hyny yn ddynion

da hefvd, yn rhoddi barn arnynt. Gwel-

wn ^l'ias ei hun, pan nad ydoedd yn

cr^ybod am neb yn dwyn y fath sel dros

Dduw a'i addoliad ag i godi eu baherau ar

gyhoedd mewn proffes rydd, a dal rhylel gy-

hoeddus yn erbyn eilunaddohaeth yr oes,

drwy ei wrthsefyll yn rymus fel y gwnaeth

efe; a'u pechod hwynt oedd hyn, ga lwn

feddwl; ond gwelwn, meddaf y modd y

mae yn cwyno yn drwm wrth Dduw, iel pe

buasai y gwrthgiliad morhollol iies bod heb

un duwiol yn fyw ond efe ei hun. Etto,

mae Duw yn dwyn i'r gwr da aewydd gwell

:

« Mi adeais yn Israel saith o filoedd, y glin-

iau oll ni phlygasant i Baal, a phob genau

a'r nis cusanodd ef ;" 1 Bren. xix 18. lel

pe dywedasai Duw, Ymgysura, Ehas: er

nad vw fv nifer i yn fawr ; etto, nid oes y
fath 'brinder o saint ag yr wyt ti yn ei ofni

yn yr oes lygredig hon. G wir yw, y mae eu

tfydd yn wan: ni feiddiant ymaflydâ pheeh-

odau yr oes fel y gwnei di, am yr hyn ni

fyddi heb dy wobr : etto, y disgyblion nos

hvn svdd, rhag ofn, yn dwyn eu goleu niewn

lluserîi dywylì, nid rhaid iddynt gael, ac ni

châut, eu gwrthod genyf fi, gan fod ynddynt

beth purdeb, svdd yn eu cadw rb.i

lygru â'r eilunaddoliaeth hwn. Y Duw
hwnw sydd yn erchi i ni fod yn dra thyner

o'i yn ef, y mae efe ei hun yn llawer niwy

tyner o honynt. Hynod yw y lle hwnw:

1 Ioan ii. 12—14. Mae yno dri gradd

saint—tadau, gwyr ieuaingc, a phlautbych-

ain ; ac am y rhai hyn y dengys Duw ei

ofal yn fwyaf, megys trwy eu henw! yn

gyntaf : adn. 12 ; felly, trwy adael ei addewid

vn eu hartfed a'u umiwes hwynt, yn hytrach

ìiag un o'r lleill: " Ysgrifenu yr wyf atoch

chwi, blant bychain, o blegid maddeu ì chwj

eich pechodau er mwyn ei enw ef." Ond

ai nifaddemwd peehodau y tadau ar gwyr

ieuaingc hefyd '/ Do : pwy sydd a'i anmdieuî

Etto, nid y^v efe yn cymmhwyso hyn mor

bennodol atynt hwy ag at y rhai hyn am

fod y rhai hyn, oddi wrth eu gwaeleddau

inewn teimlad (uwch law yr hyn yr oodd

tyfiad y lleiU yn fwy) yn fwy tueddol i

ddadleu yn erbyn yr addewid hon, yn eu

mynwesau eu hunain. Ië, y mae md yn

unig yn mynegi yn eglur ìddynt fod eu

pechodau w^edi eu maddeu, ond taraw ar yi

wrthddadl ddirgel sydd yn dyfod oddi wfl

eu calonau crynedig hwynt yn erhyn y new-

ydd da hwn, o herwydd eu gwaeledd a u han

nheilyngdod eu hunain. Ac y mae yn eau e

safn â hyn, " wedi eu maddeu er mwyn e

cnw ef'—enw mwy na'u pechod mwya

hwynt, sydd yn eu digaloni rhag credu.
#

3ydd. Y mae purdeb yn cadw <ynuneria<

v dyn wrth orsedd gras, fel na ddichon ui

trwendid pechadurus rwystro ei groesa^

gyda Duw. "Edrych ar wirionedd yn

Sdon," nid ei fod o fewn y dyn, sydd
y^

cau clust Duw rhag gwrandaw ei weddi.

mae yn brofedigaeth y bu yn anhawdd

lawer fyned drosti—a all y fath rai a hwy

sydd yn gweled cynnifer o ffaeleddau pecl

adurus ynddynt eu hunain, wneud mor h^

a gweddio, neu ddisgwyl am wrandawMJ

heb ryfY", ar ol gweddio. Ac weitlnau, I

orchfyga hvn mor bell nes ydynt (am nn

allant weddio fel y dymunent) yn ymatt

oddi wrth yr hyn a ddylent: yn debyg i r

pobl dlodion, a ymgadwant allan o r gynnül

eidfa am na feddant y fath ddlllad ag

ddymunent i ddyfod iddi. I.gy^Jf
cvfrvw ae sydd yn troi draw oddi wrth dd}

edswyddfçan yr ofn o hyn, y cymmhwy

wyd yr addewidion, y rhai ydynt wedi i

hâddasu at y radd isal o ras: fel meg

y gwna dailun, wedi ei dynu yn dc
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ynebu pawb fel eu gilydd a fyddo ìnewn
jtafell yn edrych arno ; felly y mae addew-
ion cyfamniod yr efengyl yn gwenu ar

iwb a edrychant yn gywir at Dduw yng
ghrist. Ni ddywedir, Pe byddai genych

yàà fel cedrwydden, ond "Pe byddai

ìnych ffydd megys gronyn o had mwstard,

iwi a ddywedech wrth y mynydd hwn,
ý'mmud oddi yma draw,ac efe asymmudai;"
'at. xvii. 20. Ac nid yw ffydd gyfiawnhaol

Lwaith ddim is law ffydd wyrthiol yn ei

iylch ei hun o fywiogrwydd. Mae y ffydd

laf ar Grist, os cywir fydd, yn symmud
or wirioneddol a'r gryfaf yr euogrwydd
ynyddaidd o bechod oddi ar yr enaid.

ídi yma y dywedir fod gan y saint oll " gy-
;lyb werthfawr ffydd;" 2 Pedr i. 1. Y
ae ffydd Sarah (nad allwn ond prin ddir-

.d ym mha le i'w chael oddi wrth yr hanes

i Genesis) yn cael mynegiad parchus am
,ni yn Heb. xi, lle y mae Duw yn ei haddef

i gredadyn, gystal ag Abraham, gyda'i
rdd gryfach. Pa gariad yw hwnw y mae
addewid yn rhwymo ffafr Duw wrtho î

id, Gras a fyddo gyda phawb sydd yn
ru ein Harglwydd Iesu Grist â chariad

raph— nag e, " Ond mewn purdeb ;"

oh. vi. 24. Nid, Gwyn ei fyd ef sydd yn
uctaidd hyd y cyfryw fesur—ni fuasai hyn
perthyn ond i ryw saint

; y rhan fwyaf a

thant ymaith gan ddywedyd, Nid oes yma
|.im i mi ; nid wyf fi mor sanctaidd. Ond
ag i un sant golli ei ran, fel hyn y raae,

Gi-wyn fyd y rhai y mae arnynt newyn a

ched am gyfiawnder." Ac y mae hyn yn
mmeryd yr oll p blant Duw i mewn

;

hyd yn oed y baban lleiaf sydd newydd
!eni heddyw i Grist. Y mae y dychwelwr
ìangc yn newynu am sancteiddrwydd, a

ny yn ddiffuant. A pha ham yr holl ofal

n i osod yr addewidion yn y fath

lefn? Onid i ddangos, pan ddefnyddiom
^Lt-hyw addewid wrth orsedd gras, na ddyl-

L ammheu ein croesaw o herwydd yr un
i gwendidau, ond i'r argraff hon o burdeb

p ar ein calonau. Yn wir, pe nis gwnai
j.rdeb gymmaint a hyn i'r saint, nis gallai

1 un weddi yn dderbyniol gan Dduw oddi

i law un sant a fu erioed, neu a fydd ar y
aear hyd ddiwedd y byd ; o herwydd na
erioed, ac na fydd byth y fath sant yn by

w

3wn cnawd yma isod, heb fod ffaeleddau

•dedig i'w cael ynddo. Mynai yr apostol

ìi wybod am Elias, a wnaeth gymmaint
v-yrthiau yn y nef a'r ddaear trwy weddi
-pwy u wnaeth rai mwy ?—etto, y gallasai

uw yn fuan gael twll yn nilledyn y gwr
vn. Yn wir, rhag i ni gyfrif ffyniant ei

bdd'iau i'w urddas personol, ac i ryw ragor-
leb o'i eiddo ei hun uwch law ereill mewn
as, y mae Ysbryd Duw yn hysbysu i ni

:fod o'r un gwneuthuriad a'ifrodyr gwael.
Elias oedd ddyn, yn rhaid iddo dioddef fel

i;nnau ; ac efe a weddiodd na, byddai wlaw;"

Iago v. 1 7. Y mae llaw wan gyda chalou
bur yn gallu troi yr agoriad mewn gweddi.

PENNOD VIII.

Dangosiad pa ham y mae purdeb yn cuddic
anharddw h y saint.

Yn awr y canlyn y pedwerydd holiad. Pa
fodd y mae purdeb yn cuddio ein ífaeleddau

ni?
DOSB. I.

Rhes. 1. Y mae hyn yn tarddu oddi wrth
ras cyfammod yr efengyl; yr hwn sy'n

esmwythau poen lem y gyfraith. Ei ' gof-

yniad hi oedd ufudd-dod cyflawn ; ond gras

yr efengyl a dawdd hyny i'r rhodd hon, o

burdeb a gwirionedd calon. Fel hyn yr eg-

lurodd Duw ei hun, wrth fyned i gyfammod
âg Abraham ;

" Myfi yw Duw Hollalluog

:

rhodia ger fy mron i, a bydd berffaith" (neu

ddiffuant); Oen. xvii. 1. Fel pe dywedasai
Duw wrtho, Abraham, gwel yma yr hyn
yr wyf yn ei ddisgwyl ar dy law, a'r hyn a
elli dithau ddisgwyl ar fy llaw innau. Yr
wyf fi yn edrych am i ti fy ngosod i ger dy
fron, fel yr un y bydd i ti, yn dy yrfa a'th

rodiad, ymgeisio yn ddiffuant am ei foddio a
bod yngymmeradwy ganddo. Ac, ar fy lla

w

i, gelli dithau addaw i ti dy hun yr hyn a all

Duw Hollalluog ei wneuthur o ran dy noddi
di yn dy ufudd-dod, ac hefyd o ran maddeu
i ti, Ue yr wyt yn syrthio yn fyr o j|ufudd-

dod perffaith. Bhodia di yn nghywirdeb
dy galon ger fy mron i,. a minnau a'th dder-

byniaf di, a dy ymgais diffuant, mor dirion

ag y derbyniaswn Adda, pe buasai iddo

gadw ei ddiniweidrwydd, a bod heb bechu
erioed. Yn wir, fe allai enaid diffuant, trwy
rinwedd y cyfammod hwn, gymdeithasu â

Duw, a rhodio ger ei fron gyda chymmaint
rhydd-deb, a mwy cyfeillgarwch, o herwydd
ei agos berthynas, nag y darfu i Adda erioed,

pan oedd Duw ac yntau yn gyfeillion anwyl-

af. Fy meddwl yw, y gwnai y cyfammod
roddi y cyfryw nodded ac amddiffyn iddo,

a'i.bwys ar Grist. " Os ein calon ni a'n

condemnia, y mae genym hyder (neu hyfder

wyneb) ar Dduw ;" 1 loan iii. 21. Ac fel

y mae y cyfammod yn awr yn sefyll, ni

ddichon cydwybod ein condemnio, o ììér-

wydd fod pechod yn bresennol ynom : ac os

bydd hi yn adnabod ei drefn, ni wna hi

chwaith. Yr oedd cydwybod Paul yn ei

ryddhau, 'ie, yn rhoddi iddo achos gorfoledd

a duwiol ymffrost, tra yr oedd efe yn cael

fod pechod yn ymgynnhyrfu o'i fewn. Nag
e : y mae cydwybod wedi ei gosod gan Dduw
i farnu drosto ef yn llys dirgel ein mynwesau
ni ; ac y mae wedi ei rhwymo drwy gyfraith

am y farn a rydd hi, o blaid, neu yn erbyn
dyn. Gweddai i hono fod yn unol â'r farn a
rydd Crist ei hun, i ryddhau neu gondemnio
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y byd yn y dydd olaf . Yn «wr, pan elom ar

brawf aiu ein bywyd o flaen brawdle Crist,

yr ymchwiliad mwyaf fydd, A fuom ni yn

gywir diimant, ai ni buom ? Ac, megys na

w:na Crist y pryd hyny gondemnio yr enaid

cywir, er y gelìid gosod mil o bechodau i'w

erbyn, felly befyd nis gall ein calonau

chwaith ein condemnio.

Cweat. Ond yma, gellir gofyn, Pa fodd y
mae Duw mor dyner yng nghyfammod yr

efengvl a derbyn'ufudd-dod sydd mor am-

mherffaith ar ddwylaw ei saint, gan ei fod

mor llvm wrth Adda, yn y cyfammod cyntaf,

nes ydoedd y pall Ueiaf, er ei ddal ond un-

waith ynddo, i'w gyfrif yn anfaddeuadwy ?

At. Cymmerwch ddattodiad i'r cwestiwn

hwn yn y ddau beth canlynol.

laf. Yn y cyfammod a wnaeth Duw â

dynolryw vn Adda, nid oedd un Meichniydd

i sefyll yn'rhwym i Dduw am y cyflawniad

o ran y dyn yn y cyfammod ; a hyny oedd

ufudd-dod perffaith : ac am hyn, nis gallai

Duw lai na dal ato gyda manylrwydd, gan

nad oedd ganddo neb arall y gallai efe gael

ei ogoniant ar ei law, ac felly dâl iddo ei

hun am y cam a allai camwedd dyn ei

wncuthur iddo. Eithr yng nghyfammod yr

efengyl, y mae Meichinydd, Crist y Cyfiawn,

sydtfyn sefyll yn attebol i Dduw am yr holl

feiau a'r ffaeleddau sydd yn digwydd yng

ngyrfa y Cristion. Y mae'r Arglwydd Iesu,

nid yn unig yn cymmeryd arno ei hun daliad

y ddyled anferth y mae yn ei chael ar ei

bobl, cyn eu tröedigaeth, ond hefyd y dyled-

ion ereill y maent wedi hyny, trwy eu

gwendid, yn myned iddynt. " Os pecha

neb, y mae i ni Eiriolwr gyda'r Tad, Iesu

Grist y Cyfiawn ; ac efe yw yr Iawn dros ein

pechodau ni ;" 1 Ioan ii. 2. Gan hyny, fe

all Duw, heb wneud cam â'i gyfiawndey,

groesi dyledion ei saint, gan iddo gael tâl

oddi ar law eu Meichiau. Trugaredd yn

wir yw hyn i'r saint ; ond cyfiawnder ydyw
i Gríst. O ! gydgyfarfod dedwydd ! lle y mae

trugaredd a chytìawnder o'r un fryd, ac yn

ymgusanu fel hyn

!

2il. Fe darfui Dduw—adaygallai—ofyn
ufudd-dod llawn a pherffaith gan ddyn yn y
cyfammod cyntaf, am ei fod mewn ystâd ber-

ffaith, mewn Lla wn allu a nerth i'w gyflawni

;

felly, nid oedd Duw yn edrych ani g'ael medi

dim ond a hauasai. Eithr yng nghyfam-
! mod yr efengyl, nid yw efe ar y cyntaf yn

rhodd'i yn y eredadyn ras yn ei gyflawn faint,

ondgras cywir, ac, yn ganlynol, nid ywefe yn

disgwyl ufudd-dod cyflawn, ond cywir. Y
mae yn ystyried ein hansawdd ; ac yn llyfr

Duw, vmae trethiad pob credadyn, oa gallaf

felly cídywedyd, yn ol yr ystor o rasarodd-

odd Duw i\v osód i fyny ar y cyntaf.

DOSB. II.

Rhes. % Gellir cymmeryd yr ail reswm

oddi wrth ei gariad mawr at, a'r boddhád a

gymmer efe yn, y tuedd hwn o galon, nes

bod yr act hon o ras yn canlyn, i guddio

beiau y bobl y mae yn ei ganfod ynddynt

Y mae yn natur cariad guddio, ie, luaws o

wendidau. Torodd Esther y gyfraith wrth

ddyfod i ydd Ahasferus cyn cael ei galw;

ond buan y'cododd cariadd maddeuant ym
mynwes y brenin i faddeu y bai hwnw. Ac

yn ddiau, nid cymmaint oedd yfíafr a gafodd

'hi yng ngolwg y penadur mawr hwnw, aga

gaiff yr enaid cywir yng ngolwg y Du-w

mawr. Nid mwy oedd ei hyfrydwch ef fl

nglendid Esther, na'r eiddo Duw yn y glen-

dìd awn :
" Hoff ganddo ef y rhai sy ber-

ffaith vn eu tfyrdd ;" Dlar. xi. 20. V nia<

ei enaid ef yn ymwasgu â'r cyfryw ddyn

fel un sydd o'r un duedd a'i natur sanctaidt

ef ei hun, a'i galon yn uniawn gyda'i galoi

ef: ac felly, mewn bodd diderfyn, wrtì

weled pelydryn o'i ragoroldeb ei hun yi

llewyrchu yn ei greadur, y mae yn ei hoffi

ac yn ymaflyd yn ei law i'w godi i fynwe

ei gariad
;
gwell cerbyd, mi wn, na'r un

bu i Iehu godi Ionadab iddo, am ei ffydd

londeb ato. Anfynych y gwelwch son ar

wr uniawn yn y Beibl, a myned heibio idd

heb ddim ond crybwylliad yn unig am »

uniondeb ; ond chwi a gewch ryw anigylcl

iad, a fydd (fel y gwaith drudfawr

cerfiad manwí o ddeutu rhai beddau)
^

mynegi i'r ymdeithydd mai nid dynion cyf

redin sy'n gorwedd yno. Y mae Duw, wrt

son am uniondeb Iob, yn ei ddangos fel

digyffelyb yn ei oes :
" heb gyffelyb iddo

y ddáear, yn wr perffaith ac uniawn ;" L

i. 8. Ni a gawn hanes o'r blaen am ei fa*

gyfoeth
;
yn hyn hefyd yr oedd efe heb

gvffelyb: ond pan y gorfoleddai Duw
îSatan, trwy fy'negi pa fath was oedd gandc

i weini iddo, nid yw efe yn cyfrif hyn '

werth ei adrodd with y diafol. Nid, A dd

iaist ti ar fy ngwas Iob, nad oes neb m
gyfoethog?—ond neb mor uniawn. Pan

mae Duw yn son am uniondeb Caleb, gw

wch mor uchel y mae yn ei ddyrchafu :
"Q

fy ngwas Caleb, am fod ysbryd arall gyd

ef, ac iddo fy nghyflawn ddilyn, dygaf

i'r tir y daeth iddo : a'i had a'i hetifed

ef ;" Äum. xiv. 24. Fel j)e dywedasai Du

Dyma ddyn nad ydwyf yn ei gyfrif yn wai

ei addef yn was i mi, ac yn hoff enwedi.

genvf : y mae yn un sydd â mwy o we

ynddo na'r dorf gyfan o'r Israeliaid gn

nachlyd ereill. Yr oedd ganddo ysbryd

all, sef un yn tra rhagori ar y lleill

urddasamawrwychedd. Acynimha beth

oedd hvn i'w weled ? Y geiriau nesa

hysbysant :
" Am iddofy nghyfla,wn ddily

Yn awr, ni a gawn weled mai ei union

oedd yr hyn a ennillodd iddo y bri ma

hwu o enau Duw ei hun
;
yn enwedig

y gorchwyl hwnwpananfonwydef iclrw

tir Canaan. Yn los. xiv. 7, ac adn.

gallwn weled fod ei demtiad yn gryf ì

wedyd chwedl arall. Yr oedd yr Israel
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jmor glaf o'u hanturiaeth, fel raai y geuad a
ddygai y newydd gwaethaf oedd i gael y
Brbyniad m «ryaf ; fel y galleut hwy gael

^rhyw esgus am eu tuchan yn erbyn Moses,
Hd wedi eu dwyn i'r fath gyfyngder. Ac
illan o ddeuddeg a anfonesid, yr oedd deg
E addasu eu hattebion i fyrapwy anfoddog
bobl. Felly, trwy roddi raynegiad croes i'r

biddynt hwy, yr oedd efe, nid yn unig yn
nyned dan y drwgdyb o fod yn gelwyddwr,
pd yn peryglu ei fywyd ym mysg pobl or-

wyllt. Etto, y cyfryw oedd gwroldeb y
lyn duwiol hwn, ei ffÿddlondeb yn ei or-

lìhwyl, a'i hyderyn ei Dduw,felybu iddoym-
Idwyn, yn ol ei ddywediad ei hun wrth Moses,
l'i haufonodd :

" Mi a ddygais iddo air dra-

thefü, fel yr oedd yn fy nghalon;" adn. 7.

Syny yw, ni ddarfu iddo ymblygu trwy ofn,

ìac er inwyn boddio dynion ; eithr yr hyn
L farnodd efe yn ei gydwybod ei fod yn wir,

jiyny a lefarodd. A hyn, am ei fod yn
orawf mor nodedig o'i uniondeb ef, a elwir

j;an Moses (adn 9), yn "gyíiawni myned ar ol

rr Arglwydd :" o herwydd yr hyn y mae efe

rn cyfodi y fath golofn o goffadwriaeth
Lwch ei ben ag a saif cyhyd a'r ysgrythyr
lono ei hunan. I roddi ond un esainpl yn
hwaneg, a hono am Nathanael. Ar yr
Iwg gyntaf arno, nis gallai Crist ymatlal,
nd gadael i bawb o'i amgyich wybod mor
awr yr oedd yn ei hofiì. " Wele (medd efe

m dano) Israeliad yn wir, yn yr hwn nid
es dwyll;" loan i. 47. Yr oedd calon
>rist (fel y plentyn yng nghroth Elizabeth,
r gyfarchiad Mair) yn dychlamu megys ar
dyfodiad Nathanael. lë, torodd allan yn
r ymadrodd hwn, nid i'w wenieithio i dyb
hy fawr am dano ei hun—gwyddai Crist

/rth ba fath enaid isel yr oedd yn llefaru

—

nd i ddwyn tystiolaeth am ei ras ei hun
nddo, yn enwedig am y gras o burdeb ; fel

byddai iddynt hwythau, trwy wybod pa
ath bris a bri uchel a esyd y nef ar ben
gras hwn, geisio ystôr helaethach o hono,
n debyg i farchnatwyr call. Symledd ei

alon a'i gwnaeth ef yn Israeliad yn wir.
Tr oedd aml ymddangosiad golygus a thu
Uan gwych i'w gweled ym mysg y Pha-
iseaid; etto, nid oeddynt hwy ond cym-
eithas o ddyfeiswyr a llunwyr gau. Hyd
n oed pan y daeth rhai o honynt at Grist,
an ei fawrygu am ei wiredd—" Athraw, ni
wyddom dy fod yn eirwir, ac yn dysgu

fordd Duw mewn gwirionedd " (Mat. xxii.

6) î 7 Pryd nyny> chwareu y rhagrithwyr
r oeddynt, a'u dichell ganddynt i'w dynu

|

berygl â'u geiriau llyfnion, fel y gellwch
(^eled yn adn. 15 :

" Hwy a ddaethant fel

l galleut ei rwydo ef yn ei ymadrodd."
pnd am Nathanael syml, nid oedd un
Ldichell yn ei ben ef, yn ei ddyfodiad, ond
m gael y Messiah yr oedd yn ei ddisgwyl,
bywyd tragwyddol drwyddo ; ac am hyny,
r ei fod y pryd hyn dros ei ben yng nghyf-

eiliornad cyffredin yr amser, " na allai pro-
phwyd ddyfod ô Galilea" (Ioan vii. 52),
llawer llai un mor fawr a'r Messîah, o'r fath
le gwael yn Galilea a Nazareth ; etto, nid i'w
Crist yn goddef i'w anwybodaeth a'i gam-
syniad ei ddryguyn ei farn am dano, gan ei fod
yn gweled gonestrwydd ac uniondeb ei galon.

DOSB. III.

Bellach, i roddi peth cyfrif pa ham y
mae'r gras hwn o burdeb mor-dderbyniol a
hoff gan Dduw, nes ydyw, ie, yn ei rwymo
ef mewn cariad at yr enaid hwnw y mae yn ei

gael ynddo. Y mae dau beth sy'n gyfeillion
anwahanol gyda phurdeb, ie, yn effeithiau
sy'n tarùdu o hon^> ; ac y maent yn dra en-
nillgar i dynu cariad> gyda Duw a dyn.

laf. Fe wna purdeb yr enaid yn ewyllys-
gar. Pan fyddo wedi ei lwytho â chynnifer
o wendidau, nes yw yn analluog i lawu gyf-
lawni ei ddyledswydd ; hyd yn oed y pryd
hwnw fe saif yr enaid a'r flaenau ei draed
i fyned ar ei hol. Fel y gwalch ar law gwr

—

^y11 gynted ag y gwelo ei ysglyfaeth, y mae
am ehedeg ymaith, a bod ar yr adain ar ei

ol ; er ei fod, ysgatfydd, yn rhwym wrth y
dwrn. Fel hyn y mae'r enaid cywir yn
cael ei bigo a'i gynhyrfu oddi mewn gan
ddymuniad cryf ar ol ei ddyledswydd, er ei

ddal yn ol gan wendidau. Y mae calon ber-
ffaith a meddwl ewyllysgar yn gyssylltiedeg
yn 1 Cron. xxviii. 9. Cynghor Dafydd
i'w fab Solomon yw, " Gwasanaetha Dduw
â chalon berffaith, ac â meddwl ewyllysgar."
Y mae calon ffals 'yn galon oedgar, yn
rhoddi heibio ei gwaith hyd y beiddia hi

:

a diolch b}^chan fydd am ymosod arno pan
dyner y wialen i lawr. Etto, y mae rhag-
rithiwr yn debyg i dopyn tro—na thry yn
hwy nag y byddo y chwip arno: ond yr
enaid cywir, y mae yn barod ac yn awydd-
us; nid yw yn fyr o ewyllys at ddyled-
swydd, pan y byddo yn fyr o allu a grym
i'w cyflawni> Yn 2 Cron. xxix. 34, dywed-
ir " fod y Lefiaid yn unionach o galon i

ymgyssegru na'r offeiriaid." Pa fodd y
cafwyd hyny ? Yn hyn, eu bod yn fwy aw-
yddus ac ewyllysgar i'r gwaith. Cyn
gynted ag y daeth y gair o enau y brenin
am ddiwygiad, dyna'r Lefiaid yn cyfodi yn
ebrwydd (adn. 10, 11, 12) i ymgyssegru:
ond rhai o'r offeiriaid ni feddent y fath
ewyllys i'r gwaith ; ac felly, nid ymbarotoent
mor gyflym (adn. 34), gan ddangos yn hyny
fwy o gyfrwysdra nag o grefydd: fel pe
buasent am aros yn gyntaf, i weled pa fodd
y troai yr amser allan, cyn yr aent at y
gwaith. Y mae gwaith diwygiad yn debyg
i lwybr ar rew

; y mae ysbrydoedd anwrol
yn dewis iddo gael ei fathru yn dda gan er-

eill cyn yr anturiant hwy arno. Ond y mae
purdeb o fetel gwell

;
yn debyg i'r teithi\vr

cywir, nad oes un math o dywydd a'i ceidw
rhag myned i'w daith ar ol ei phennodi. Y
dyu uniawn, nid edrych ar y cymmylau

;
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ni saif i feddwl ara y peth hwn neu'r llall, i w I

ddigaloni; ondcymraerydeiwaranto airpuw

a wna efe ; ac wedi cael hono, nid oes a 1 try

ef yn ol, heb wrthorchymyn gan y Duw
hwnw a'i gosododd ef ar waith. Y mae ei

calon yn unffurf âg ewyllys Duw. Os

dywed Duw, " Ceisiwch fy wyneb ;" y mae hi

yn adleisio, gan atteb, M Dy wyneb a geisiaf

.

Ië fel pe dywedasai Dafydd o wir ewyllys,

Arglwydd, y mae dy air di yn ddigon o

arian cymmhell, i'm tynu i o un ddyledswydd

i'r llall, pa le bynag y gweli di yn dda * e

allai, pan fyddo enaid cywir ar ryw ddyled-

swydd, mai yn wanaidd y mae yn'ei gwneud

;

etto, y mae'r ewyllysgarwch calon yma yn

foddhaol ryfeddol gan Dduw. Mor dra

boddhaol fydd gan dad, pan archo i w
blentyn fyned a chyrchu rhywbethiddo, sydd,

fe allai, yn gymmaint nas gall efe yn hawdd

ei godi; a'i weled ef, nid yn sefyll, gan rwg-

nach wrth y gair fel un caled, ond yn rhedeg

ac yn rhoddi ei egni at y gwaith !
_
Er ìddo,

ysgatfydd, yn y diwedd fethu ei wneud

;

etto, y mae ewyllysgarwch y plentyn yn ei

foddio mor dda, nes ydyw
_
ei wendid

yn cyffroi y tad i dosturio a'i helpio, yn

hytrach nag yn ei annog i'w ddwrdio. Y
mae Crist yn taflu y gorchudd hwn dros

wendid ei ddisgyblion: " Yr ysbryd sydd

barod, eithr y cnawd sydd wan." O
! y mae

yr ufudd-dod hwn, sydd fel y mel diferol, yn

dyfod heb ei wasgu, er na byddo ond

ychydig o hono, yn blasu yn felus 1 enau

Duw : a'r cyfryw ufudd-dod diffuant.

2il. Fe wna purdeb yr enaid yn wyneb

agored a hyf ger bron Duw. Er fod gan yr

enaid cywir lawer o waeleddau, etto, md yw

efe am guddio na chelu dim o hyn oddi

wrth Dduw : na, nis gwnai, pe gallai
:
ac y

mae hyn yn beth tra boddhaol gan Dduw.

Yn ddiau, efe a guddia yr hyn a ddadguddia

y cyfryw enaid :
" Os cyfaddefwn ein pech-

odau, ffyddlawn yw efe, a chyfiawn, i faddeu
;"

1 Ioan i. 1 2.

Cafwyd tro hynod glau a thmon yn Au-

gustus. Wedi iddo addaw, trwy gyhoedd-

iad, swm mawr o arian i bwy bynag a ddyg-

ai iddo ben rhyw fûr-leidr nodedig, y môr-

leidr hwnw a'i dygodd ei hun ar ol clywed

hyn, ac a'i gosododd wrth ei draed.- Darfu

iddo yntau, nid yn unig faddeu iddo ei dros-

eddau gynt i'w erbyn, ond ei wobrwyo hefyd

am ei fawr hyder yn ei dynerwch ef. Yn
ddiau, fel hyn y gwna Duw ; er fod ei

ddigofaint wedi cael ei ddadguddio yn

erbyn pob pechod a phob anghyfiawnder ;

etto, pan ddel yr enaid ei hun, gan ymroddi

ac ymostwng o'i flaen, nis gall efe estyn ei

fraích i daraw y dyn hwnw sydd yn rhoddi

y fath ogoniant i'w drugaredd : a hyn a wna

yr enaid diffuant. Yn wir, wedi ì'r rhag-

rithiwr bechu, efe a'i cuddia, fel Achan ei

lafn aur ; efe a eistedd i guddio ei chwant,

fel Bahel ddelwau ei thad. Y mae mor

anhawdd cael iâr oddi ar ei nyth, a chael y

fath un i adael ei chwantau, a'u haddef yn

rhwydd wrth Dduw. Oni chwilia Duw ef

allan, ni chyhudda efe mo hono ei hun. Nia

gallaf fi ddangos tuedd wahanol y galon

gywir a'r ffals yn y mater hwn yn well na

thrwy gyffelybiaeth am was cyflog a phlent-

yn. Pan ddigwydd i was (oddi eithr un -

fil) dori gwydryn neu ddifrodi rhywbeth

eiddo ei îeistr, bydd ei holl ofal am ei gudd

o wydd ei feistr ; ac am hyny, teifl yraaith

darnau i ryw gongl dywyll, lle y tybia i

ddeuant byth i'r golwg. Ac yn awr, nid yv

efe yn ymflino am y cam a wnaeth â'i feistr

ond yn llon am ei fod wedi trin y mater P
na ddaeth i'r amlwg. Fel hyn y cyfnfai

rhagrithiwr ei hun yn ddyn dedwydd,
I

gallai efe ond gosod ei bechod allan o olw|

Duw : nid casau y brâd y mae efe, ond ofo

y gwybyddiad mai bradwr yw efe. Ac ~

hyny, er fod mor anhawdd dallu llygad

Holìalluog ag yw gorchuddio â'n llaw wyne

yr haul, fel na lewyrcho ; etto, y rhagrithiw

a rydd gais am hyn. Ni a gawn w^ae yn ei

byn y cyfryw yn Esa. xxix. 15: "Gwae
rhai a ddyfngeisiant i guddio eu cyngh

oddi wrth yr Arglwydd." Dyma fath

bechaduriaid sydd â'u gofal, nid am wneu

heddwchwedi iddynt droseddu, ondamgad

yn ddistaw a sefyll yn rhith-wirion g

bron Duw, megys Gehazi ger bron Eliseu

fel pe na buasent yn unlle ond lle y dylí

ent fod. Dyma y bobl y gwaradwydda Du

hwynt hyd adref . Yr oedd yr Iuddewon

;

ddwfn yn y rhagrith hwn, pan yr ymg;

iawnhasant fel pobl sanctaidd, ac y bwru

ant mor galed ar Dduw ag i alw arno ì br

ei gyhuddiad, yn hytrach na chyffesu y pe

oedd yn rhy wir ac amlwg. Am hyn
, y m

Duw yn edliw iddynt :
" Pa fodd y dywe

Ni halogwyd fi, ac nid aethum ar ol Baal

Edrych dy ffordd yn y gln ;
gwybydd 1k

a wnaethost;" Ier. ii. 23. A oes geny

fath dalcen puteinllyd a chalon ragnthio

daenu lliw teg dros arferion mor hyll /

fynech chwi etto eich cyfrif yn samt a

barnu yn ddihalog ? Yn awr, craffwch, i

hir y bu y rhagrithwyr hyn, oedd fel b

yn cuddio eu pechod, hyd om chawR

ddigon o warth: " Megys y cywi yd

ylleidr panddalier ef," medd y prophw

"felly y cywilyddia t Israel ;" adn.

Hyný yw, megys y lleidr, sydd ar y cyr

mor dalgryf a gwadu pob peth a roddir

erbyn ; etto, ar ol ymchwihad, pan tydd(

eiddo lladrad wedi ei gael yn ei afael, ac

tau o flaen braw^dle am y peth, fe i rhod(

warth dyblyg am ei ladrad, ac hefyd ì <

eywilydd-dra yn oyfiawnhau ei hun.

y mae gyda'r bobl hyn, a'r rhagnthwyr

Er eu bod tra mewn Leddwch acesmw;

dra yn hyf ac ymffrost^ar ;
ie, fel ynfti

ganddynt fod neb yn oftii bod yr hyn yd

etto, y mae amser yn dytfod a elwir, yn -
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12, " eu rais," yn yr hwn " y ceir hwynt,"
ten y bydd cri a bloedd Duw yn eu dal, ei

dychrynfeydd yn chwilio eu cydwybodau,
|c yn dwyn i'r amlwg yr hyn a wadasant
|ior ystyfnig, gan beri dangosiad iddynt

wy eu hunain, ac ereill hefyd, pa fath hug
thwyll a arferasant i ymysgwyd o'u pech-

d. Gellir meddwl pa fath gywilydd a or-

jhuddia eu gwynebau, ac a bwysa eu penau
lawr, tra y dyger hyn ym mlaen. Y mae
buw yn hoffi rhoddi siomedigaeth i'r rhai a
jybiant eu bod yn dilyn eu chwareu mor
lyfrwys, am eu bod, megys Ahab, ynymladd
Duw mewn gwisg arall, ac na fynant i neb
pybod mai hwy yw y bobl. Ond yr enaid

íywir a gymmer fíbrdd arall, ac a lwydda yn
rell : fel plentyn ar ol gwneud ar fai, nid

leda efe nes yr ä ereill i fynegi y peth i'w

(ad, nac hyd oni amlygo ei dad, drwy ei edr-

jchiad sarug, ei fod wedi clywed y peth
;

jithr efe a frysia yn rhwydd, ac o hono ei

jun, at ei dad, ac a esmwytha ei galon ddol-

|rus drwy addef ei fai yn rhwydd a* llawn
ÌTth ei draed ; a hyn heb ddim arall i'w

ymmhell, heb law y cariad sy ganddo at

i dad anwyl, a'r gofid sydd, tra yr oedo, yn
enwi ei galon fwyfwy o herwydd ei dros-

id. Ac efe a wna hyn gyda symledd calon,

an roddi pwys pob amgylchiad chwanegoí
t ei fai : fel, pe deuai Satan ei hun ar ei ol

loffa yr hyn a adawsai, mai prin y caffai

Pe fodd i wneud ei fai yn dduach ei liw,
rn y modd hwn y gwna yr enaid çywir i

)duw, gan chwanegu (at ei symledd yn yr
jdefiad o'i bechod) y fath fírwd o alar, fel

as gall Duw ond llarieiddio ei lais i dôn
ysurol iddo yn ei alar, yn hytrach na'i

eryddu am ei bechod
;
gan ei fod yn gweled

i blentyn anwyl yn y fath berygl o gael ei

dwyn i waered i anobaith, oni ddaw new-
ddion o'r nef yn fuan i'w attal.

PENNOD IX.
lm natur adgas rhagrith, a?i adgasrwydd gan

Dduw.

JDefn. 1. A yw purdeb yn cuddio pob
jaeleddau? Yna y mae rhagrith yn dad-

luddio ac yn dynoethi yr enaid er ei warth
er bron Duw, pan fyddo wedi ei wisgo â'r

iddurniadau gwychaf o gymmhwysderau
reill. Y mae hon yn grachen o'r fath ag

>

rdd yn ysu y prydferthwch glanaf, ac yn
ewid gwedd yr enaid yng ngolwg Duw yn
vvy nag y gwnai gwahanglwyf, neu frech, y
wyneb glanaf yn ein golwg ni. Nodedig yw
ddau ddarluniad a roddir o'r ddau hyny o

renhinoedd Iudah, Asa ac Amasiah. Am y
jyntaf, gwelwch 1 Bren. xv. 14. "Ni fwr-
**yd ymaith yr uchelfeydd ; etto, calon Asa
edd berffaith gyda'r Arglwydd ei holl

dyddiau ef." Y mae efe yn myned am

ddyn grasol, a hyny er ei wendidau: "Etto,
calon Asa oedd berfTaith." Y mae i burdeb,
fel i aur da, oddefiad, er bod rhai gronynau
dan y llawn bwysau. Nid yw ei wendidau
yn cael eu nodi er difwyniad i'w fri, neu i'w
ddrygu ym marn neb ; ond yn hytrach fel y
ddafaden neu y man-geni

;
yr hwn y mae'r

paentiwr yn ei nodi o fwriad, i osod allan

yn fwy brydferthwch y rhanau ereill. Felly

y coffeir am ei ffaeleddau yntau, i dafiu

gloewder mwy ar ei burdeb, oedd, er y
pechodau hyn, yn gallu ennill iddo y fath

dystiolaeth o enau Duw ei hun. Eithr am
Amasiah, gwelwch 2 Cron. xxv. 2: "Efe a
wnaeth yr hyn oedd uniawn yng ngolwg yr
Arglwydd, ond nid â chalon berffaith." Yr
oedd defnydd ei weithredoedd yn dda, ond
cyfeiriad a thuedd ei galon ynddynt yn
ddrwg: ac y mae'r "ond" hwn yn rhoddi
nod du budr ar y cwbl, ie, yn troi ei union-
waith yn gamwedd. Pennodir yr hyn yr
ymddangosodd ei ragrith ynddo: "Efe a
wnaeth yr hyn oedd uniawn yng ngolwg yr
Arglwydd," etto, nid fel Dafydd, ei dad ;

"ond
efe a wnaeth yn ol yr hyn oll a wnaethai Ioas
ei dad ef ;" 2 Bren. xiv. 3. Am dro, efe a
wnaeth feí Dafydd, oran y defnydd; ond efea
ddilynodd Ioas o ran ei agwedd ; a thuedd
daioni hwn ydoedd i foddio dyn yn hytrach
na Duw ; fel y gwelwyd yn y rhan olaf o'i

deyrnasiad, ar ol marw ei ewythr duwiol,

Iehoiada, Dilyn dull Ioas a wnaeth Amas-
îah, ac níd dull Dafydd, yn ei uniondeb.

Fel hyn y gwefwn uniondeb Asa yn glod

iddo yng nghanol ei amryw wendidau ; ond
ei ragrith yn condemnio Amasiah, tra

yn gweithredu yn uniawn. Purdeb—y mae
yn fywyd i'n grasusau oll, ac yn rhoddi byw-
yd i'n holl ddyledswyddau : ac megys y
mae bywyd yn prydferthu ac yn cadw y
corph yn beraidd, felly y gwna purdeb i'r

enaid, a'i waith oll. Gweddi a anadler o

galon gywir, y mae yn hyfrydwch y nef.

Dygwch gywirdeb ymaith, ac fe ddywed
Duw am dani, fel Abraham am Sarah, yr

hon a garai yn anwyl, ac a fynwesai, tra yn
fyw, "Cleddwch y marw allan o'm golwg ;"

y mae yn cuddio ei lygad, yn cau ei ffroen,

fel pan fyddo rhyw gelain ddrygsawrus o'n

blaen ni. "Na chwanegwch ddwyn offrwm
ofer; arogldarth sydd ffiaidd genyf; cy-

hoeddi cymmanfa, anwiredd ydyw ; eich

gwyliau gosodedig a gasäodd fy enaid
; y

maent yn faich arnaf, blinais yn eu dwyn ;"

Esa. i. 13, 14. Pa beth yw y drewdod hwn,

y mae Duw yn codi y fath gri yn ei erbyn ?

Dim ond rhagrith. Yn sicr, gyfeillion, y
mae yn rhaid iddo fod yn beth tra ffiaidd,

sydd yn peri i Dduw ddywedyd mor arw am
ei ordinhadau ei hun, ie, yn eu gwneud
hwynt yn nehustan, 1 gweddi heb fod yn
weddi, ond yn wir eiiun i'w falu yn chwil-
1 Darn o bres, yn lle bod yn sarph bres. Gwel 2

Bren. xviii. 4.
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friw; ffydd heb fo4 p ffÿòM, ond
)f

ddychyniyg a nomedigaeth ;
edifeirwch

heb fod'yn edifeirwch, ond yn gelwydd

croch. " Hwy a d Lychwelent, ac a gewient

Dduw yu fore ;" Salm lxxviii. 34. Gwel-

wch t'vì y mae Duw yn nodi hyn; -Jpr

hynv, rhagrithio yr oeddynt ìddo ef â u

genau, a dywedyd celwydd wrtho ftu tafod,

a'u calou heb fod vn uniawn gydag ef ;" adn.

36, 37. Yr oedd hyu yn mygu Duw allau

o'i à ei huu, ac yu dwyn yinaith ei ganad

o'r lle y dywedasai aiu dano, " Dyma iy

neorphwysfa yn dragywydd."

Fe ddygodd ddigofaint Duw ar y bobl an-

nedwy UÌ h yny i'r eithaf. Gwelwch ddull y
gorchymyn a roddodd Duw i Assur, a fu

trwy waed yn gyflawnwr digder a lhd Duw
arnynt: " Gwae Assur, gwialen fy lhd, ar

ffon yn eu llaw hwynt y\v fy. nigofamt. At

genedl ragrithiol yr anfonaf ef, ac yn erbyn

pobl fy nigder y gorchymynaf ìddo ysbeiho

ysbail, ac ysglyfaethu ysglyfaeth, au gosod

hwynt yn sathrfa megys tom yr heolydd ;

Esa. x. 5 G (a gwelwch Ier. vii. 10—14).

Ni raid anfon am swyddog a rheithwyr ì

"hwilio ym mha fodd y daeth y bobl druenus

hyn i'w diwedd gresyuol ; cenedl ragnthiol

oeddvnt—dvna'r hyn y buaut feirw o hoiio.

Gwell oedd gan Dduw weled y ffieidd-dra

ano-hyfanueddol yn sefyll yn ei deml, ues

difrodi y cwbl, ua'r ffieidd-dra o'ragnth yn

eî watwar yn ei wyneb, tra yr oeddynt yn ei

addoli ef â'u gwefusau, a'u chwantau yu eu

calonau. O'r ddau, y mae yn fwy goddefol

yug nghyfrif Duw weled Belsassar, yrhwnna

chafodd'erioed yr enw o fod yn was iddo—

yn yfed o lestri y cyssegr, mewn cyfeddach

Lalogedig i'w dduwiáu, nag i bobl a fyneut

eu cyfrif yn weision iddo, fod yn eu halogi

yn ei addoliad ef ei huu drwy eu rhagnth

erchyll. Os caiff Duw ei ddiaurhydeddu,

gwae i'r dyn hwnw, yn anad neb, a wna hyny

dan y rhith o'i anrhydeddu. Y mae Duw
yn pennodi y rhagrithiwr fel y rhyw o bech-

adur y myn efe ei hun ei drin law-law, ac

ymosod, îe, yn y bywyd hwn, i ddwyn tyst-

iolaeth i'w erbyn, mewn modd mwy arbenig

nag ereill. Am y lleidr, y lleiddiad, a'r cy-

ffelyb bechaduriaid, fe wnaed darpariaeth

gan Dduw i'r swyddog gyfarfod â hwynt

;

y maent yn dyfod dan ei wybyddiaeth ef

:

ond y rhagrithiwr, y mae efe yn un sydd yn

pechu yn fwy dirgelaidd—Duw yn unig a

ddichon ei chwilio ef allan ; ac efe a gym-

merodd y pcth arno: "Fob un o à Israel, a

neillduo oddi ar fy ol i, ac a ddyrchafo ei eil-

unod yn ei galon, ac a ddel at brophwyd, 1

ymofvn â mi trwyddo ef ;" Euo. xiv. 7.

Darluuiad rhagorot o ragrithiwr—y mae yn

un sydd yu gwadu Duw yn ei galon, gan ei

chadw i'w eilunod a'i chwant, etto, mor

flaeullaw a neb i ymofynâ Duw yn ei ordin-

hadau :
" Myfi yr Arglwydd a attebaf iddo

trwof fy hun." A pha fodd yi- ettyb efe?

"Gosodaf fy wyueb yn erbyn y gwr hwnfl

a gwnaf ef yn arwydd ac yn ddiarebj a

thoraf ef ymaith o fysg fy mhobl, fel y

gwypoch'mai myfì yw yr Arglwydd ;" adn. 8.

Hyny yw, caiff fy marnau fod mor hynod

arno, nes y bydd yn ddrych o'm digder,ier-

eill ei weled a son am dano. Y mae Duw
>ti talu fel hyn yn fynych i'r rhagrithiwr yn

y bywyd hwn, megys Ananías a Sapphirai

rhai a fuant feirw, trwy law Duw, â che!

wydd yng nglnyn eu gydcifau. Felly [udas

yr hwn trwy 'ei gelfyddyd ragrithiol n

ennillodd ond cebystr i ymgrogi âg ef : diw-

eddodd ei chwareu rhagrithiol â Chrial

}Ti chwareu dieflig âg ef ei hun, pan aeth yi

ddîenyddwr iddo ei hun. Ond os diangd
3

rhagrithiwr weithiau o'r byd hwu, cyn i

(

orchudd syrthio ymaith, ac heb deimlo lli(

üuw, y mae yu sicr o'i gyfarfod yn uffern

ac ni fydd iddo oud cysur gwael yn

wrth feddwl am y modd y twyllodd ef

ei gymmydogion, trwy forio i uffern,

lnwthau n meddwl yn hyderus ei fod y
hwylio tua'r nef. Ni bydd i'r tyb da a aö

awodd efe am dano ei hun, yn y rhai syd

ar y ddaear, oeri dim ar fflamau uffern iddo

lle y mae lletty wedi ei gymmeryd a'i raf

barotoi i'r rhagrithiwr, fel y llettywr peni

sydd i'w ddisgwyl yn yr ufferulys h\vu\

Nid yw pob pechaduriaid ereill oud megys

brodyr ieuengaf mewn damnedigaetli wrt

y rhagrithiwr ; dan yrhwn, fel y prif etifei

y niaent yn derbyn bob un ei ran o ddigo

aint a bennodir iddynt gan gyfiawnd

Duw. Yn Mat. xxiv. 51, y niae'r gwas drv

dan fygythiad ei feistr, y byddiddo "ei w
hanu ef, a gosod ei rau ef gyda'r rhagnt

wyr.
Cwesí. Ond pa ham y byddai Duw m

ddigllawn wrth y rhagrithiwr? Y mae
;

ymddangos yn greadur llonydd, wrth bec

aduriaid ereill, sydd, fel bwystfilod gwyllti

yn creuloni ac yu rhuo, heb ofni agor eu sa

megys cynnifer o fleiddiaid, yn erbyn y u

fel pe byddent am hyrddio Duw o'i orsec

drwy eu cableddau a'u hanwireddau erch^

Nid yw rhagrithiwr wedi ei nodi fel hyc

digywylydd-dra, i bechu ar gauoldydd,

thaenu ei babell, fel Absalom, ar nen y
Os yw efe yu ddrwg, mewn cougl y m{

ni âd ei wyleidd-dra cywilyddgar ià

gyhoeddi ei bechod, na bod i'w weled 0(

cartief yn ei gymdeithas: nag e, efe

ymwâd & llawer o bechodau a goled

gau ereill ; ac cfe a rodia mewn ymarfer

amryw ddyledswyddau, y rhai y mae

brydoedd annuw y byd yn eu ^va\ydio

dirniygu. Pa hani ynte y byddai i'r rh

rithiwr, sy'n byw fel sant wrth ereill, 1

mor adgas ganddo ef ?

At. Yn wir, ar" yr olwg gyntaf, ge)

cymmeryd y rhagrithiwr fel math o sa

gan y rhai ua welant oud ei du allan, a tl

y mae yu myned heibio yn ei wisg dydd gv
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I hyn y mae efe dan rwymau, am y bri sydd

iddo ym meddyliau rhai ereilí ; ac am hyn y
înae ùii yn gyimnhwys yn ei alw yn sant i

estroniaid, ond yn Satan gan y rhai a yr
yn well am dano. Y mao yn debyg i ry

w

ddyn efrydd cyfrwys, sydd yn rhaid iddo

fenthyca help celfyddwaith i guddio di-

ffygion natur ; megys gwallt ffals i guddio

ei foelni ; llygad o gelfyddwaith i guddio ei

idellni allan o olwg ereill ; ac yn debyg am
ranau ereill. Y mae ar y fath un lawer o hel-

ynt i osod ei hun allan fel un prydferth i

3reill, ond mor anghenfilaidd fyddai gwedd

/ dyn hwn, pe gwelid ef trwy dwll y clo, fel

y mae yn ystafell ei wely, a'r rhai hyn oll

3'r neilldu ! Cyffelyb, yn ddiau, a hyllach

3 lawer, y gwelid y rhagrithiwr, pan fyddai

acb ei wisgiad chwareu, a ddefnyddia efe yn

anig pan ddel allan ar y chwareufwrdd, i

îhwareu rhan sant o flaen ereill. Byddai yn
Idigon i'n brawychu ni, pe gwelem ond y
rhagrithiwr wedi ei ddinoethi : pa beth ynte

ì fydd iddo ef ei hun, pan yr amlygir ef o

laen dynion ac angylion ? Y mae y gen-

liedlaeth hon mor adgas gan Dduw, fel nad

fw yn ddiogel sefyll yn agos atynt. Y mae
Moses, a adwaenai Cora, Dathan, ac Abir-

[ini yn well na'r bobl, y rhai, wedi wedi eu

-.wyllo trwy eu sel ymddangosiadol, oedd yn
jyru yn dyrfaoedd ar eu holau, yn galw

lirnynt i gilio oddi wrth bebyll y dynion

[Irygionus hyny, os nad oeddynt am gael eu

[iifetha gyda hwynt. Yr oedd efe yn dis-

l^wyl i ddialedd yn fuan oddiweddyd y fath

l'agrith arswydus. Ond, tuag at ei ddangos

Ififbechod sy'n dra phechadurus, mi a nodaf

i;ai chwanegiadau ato ;
yn y rhai y goblygir

^ynnifer o resymau, pa ham y mae mor ad-

taa gan Dduw.
laf. Y mae rhagrith yn bechod sy'n cyn-

í yg trais, ie, ar oleuni natur. Y goleu

jiwnw sydd yn ein hargyhoddi fod Duw, a

(ìdywed i ni ei fod i'w wasanaethu, a hyny
pewn gwirionedd ; os amgen, ofer fydd y
pwbl. Y mae celwydd yn bechod a ehedai

i wyneb pagan ; a rhagrith yn gelwydd
jmwyaf croch, am y rhoddir ef i Dduw ei

hun. Felly y dywed Pedr wrth yr adyn
jffuantus hwnw, Ananias :"Pa haìn y llanw-

:odd Satan dy galon di, i ddywedyd
celwydd wrth' yr Ysbryd Glân ! Ni ddy-

iwedaist ti gelwydd wrth ddynion, ond wrth
jDduw ;*' Act. v. 3, 4.

^

i 2il. Nid morbriodoly gellir galwrhagrith

jyn bechod unigol, ag yn bechadurusrwydd
.pechodau ereill. Y mae ym mysg pechodau
fel cywirdeb ym mysg grasau. Yn awr, nid

jgras unigol yw hwn, ond addurn, sy'n harddu
ac ynprydferthu pob grasau ereiíl. Ff}

rdd

—

ei mawr werth yw ei bod yn ddiffuant ; a

jchariad—ei fod yn ddiragrith. Felly, adgas-

.rwydd yw mewn pechod pan ei gwneler
mewn rhagrith. Y mae Dafydd yn mwy-
hau pechod y cymdeithion gwawdus hyny,

<4

yr oedd efe yn destyn ganddynt wrth eu
byrddau (y rhai nis gallent brofi eu harlwy

heb ei bereiddio â plieth halen gwawd i'w

daflu ato ef); a'i chwaneg-air yw hyn, eubod
yn " watwarwyr rhagrithiol ;" Salm xxxv.

16. Hwy a'i gwnaeut yn ystrywgar, gan
oblygu eu gwawd, y mae yn debygol, mewn
iaith a allai beri i rai, oedd heb graffu yn
dda arnynt, feddwl ei bod yn ei ganmawl.
Y mae ffordd o ganmawl, a ddysgodd rhai ei

harfer, pan fyddont yn meddwlbwrw y dir-

myg mwyaf ar y rhai a gasânt yn llidiog

:

ac y (mae'r gwatwarwyr rhagrithiol hyn
yn haeddu eu gosod yn y gadair gan bob
gwatwarwyr ereill. Yr ydys yncyfrif twym-
yn, neu lucheden, yn adwythig, yn ol y
radd o bydredd a fyddo ynddi. Gwir
bydredd a braenedd y galon ydyw rhagrith

:

po mwyaf o'r ystwff pwdr hwn a fyddo

mewn rhyw bechod, mwyaf adwythig ydyw.
Y mae Dafydd yn son am anwiredd ei

bechod: "Addefais fy mhechod wrthyt,

a'm hanwiredd ni chuddiais ; dywedais, Cy-
ffesaf fy anwireddau i'r Arglwydd ; a thi a
a faddeuaist anwiredd fy mhechod ;" Salm
xxxiii. 5. Y pechod hwn oedd ei odineb

gyda Bethseba, a'i laddiad o Urias, fel ymae
yn debygol; iawn, wrth ei hir dewi; adn. 3

;

ac :wrth ymaddeuant agafodd yn ebrwydd ar

ei gyffes'iad ; adn. 5. Gwyddom ddarfod i

Nathan ddadgan hyn iddo : ac y mae efe

ym mhellach yn bwriadu parhau i gyffesu

:

gwelir hyn wrth ei alar yn Salm li, a gan-

lynodd ei ymddiddan â Nathan. Yn awr,

fe ddywed Dafydd, i hýnodi trugaredd

faddeuol Duw yn fwy, ddarfod iddo, nid yn
unig faddeu ei bechod, ond anwiredd ei

bechod. A pha beth oedd hyny ? Yn sicr,

y gwaethaf a ellir ei ddywedyd am ei bechod
cymmhlethighwnw, yw,fod cymmaint o rag-

rith ynddo. Efe a ledrithiodd yn echrydus

ynddo gyda Duw a dyn. Hyn, mi a

ddywedaf, oedd anwiredd ei bechod, ac yn ei

liwio yn ddyfnach na'r gwaed a dywalltodd.

Ac yr wyf.o hyn yn fwy am osod y pwya
yno, o herwydd fod Duw ei hun, wrth osod

allan adgasrwydd y pechod hwn, fel un yn
gwneud hyny yn hytrach oddi wrth y
rhagrith yn y weithred, nag oddi wrth y
weithred ei hun, fel yr ymddengys oddi

wrth ei dystiolaeth am y gwr duwiol hwn

:

" Dafydd a wnaeth yr hyn oedd uniawn 3^
ngolwg yr Arglwydd, ac ni chiliodd oddi

wrth yr hyn oll a orchymynodd efe iddo,

holl ddydcìiau ei einioes, ond yn achos Uri'as

yr Hethiad ;" 1 Bren. xv. 5. Ainiroddodd
Dafydd un cam gyrog heblaw hwn? A
yw yr Ysbryd Glân, wrth yr ond yma, yn
dadgan ei gymmerad wyaeth o'r cwbl a wnaeth

efe hyd at hyn ? Nag ydyw, yn sicr ; y mae
Ysbryd Duw yn coffau am bechodau ereill,

y bu y gwas enwog hwn i Dduw yn feius

ynddynt' ; ond y mae y rhai hyny oll yn cael

eu boddi yma, a hwn yn cael ei bennodi fei



226 WEDI A.MGYLCn-WREOVSU

unig warthnod ei fywyd. A pha ham ? Yn
Bicr am fod llai o burdeb yn ymddangos, ie,

mwy o ragrith yn yr un pechod hwn nag

yn èi bechodau ereill oll yughyd. Er fod

Dafydd yn y rhai hyny yn wyrog o ran

defnydd ei weithredoedd, etto, yr oedd ei

galon yn llai ar yr o ran ei ddull yn eu

gwneuthur. Eithr yma, rhoddwyd archoll

alaethus i'w burdeb ef, er nad hyd lwyr

ddinystry reddf ; etto, fe'i rhoddwyd niewn

hir lewyg, o ran dim o'i weithrediadau.

Ac yn ddiau, fe aeth y briw yn dra dwfn,

pan wanwyd y gras hwnw, ym mha uu

y .rhedai gwaed bywyd y lleill oll. Yr
oe-ld trugaredd Duw yn ei gymmhell, a'i

gyfammod yn ei rwymo, fel nad adawai

efe ei blentyn i farw o'r archoll hwn, neu

i fod yn ol dros byth am y pechod hwn,

trwy'ddiffyg edifeirwch ar un llaw, na

diffyg trugaredd faddeuol ar y llall.
_
Etto,

gwelwn fod gan Dduw reswm am ei iachau

mewn modd a adawai graith ar y fan, a nod

ar y pechod, wrth y rhai y gallai ereill wybod
mor atgas ganddo yw rhagrith.

3ydd. Am yr ystyriaethau a allant, ar y
cyntaf, ymddangos fel yn lleihau ac yn pilio

ymaith beth o erchylldra pechod y rhagrith-

iwr (sef, Ei fod yn rhodio mewn gwisg

grefyddol, yn meddu ffurf duwioldeb nad

oes gan ereill, ac yn arfer dyledswyddau a

esgeulusir gan ereill)
; y mae y rhai hyn, a'r

cytfelyb, mor bell oddi wrth leihau ei bechod,

fel y niaent yn chwanegiad mwyat ei bwys.

Ystyriwn y rhagrithiwr mewn golygiad deu-

blyg : ac fe amlygir hyn, naill ai yn y pethau

y mae efe yn masnachu ynddynt, ai yn y
pethau y mae yn hòni hawl iddynt : y mae

y rhai hyn yn.oruchel a sanctaidd ; ac nis

gall pechod yn y rhai hyn fod yn bechod o

fath gyffredin. Y pethau y mae yn mas-

nachuynddynt ydyw dyledswyddau addoliad

Duw
; y pethau y mae yn hòni hawl iddynt

yw perthynas â Duw, rhan yng Nghrist,

cysuron yr Ysbryd, a'r cyffelyb. Dyma
bethau o uchel bris ; a rhaid yw i feth yn y
rhai hyny fod yn gyfattebol i'w naturiaeth

uchel hwynt. (Fel y bo y gwlan, felly y bydd

yr edeu a'r brethyn, yn fras neu fain.) Nid
yw y dyn halogedig yn ymhoni am y rhai

hyn; nis gall efe nyddu edeu mor faiu,'ain

fod y gwaith a driiiìr ganddo ef yn frasach

:

ni osodir y fath bris uchelo ddigofaint ar ei

holl ddrygwaith ef ag ar eiddo y rhagrith-

iwr, gan ei fod ef yn anwybodus o Dduw,
ac yn estron i ffyrdd Duw.

DOSB. i.

1 . Y mae y rhagrithiwr yn masnachu yn

nyledswyddau addoliad Duw. Y mae [udas

yn eistedd gyda'r apostolion ereill witli

y pasg, ac yn rhoddi croesaw iddo ei hun

mor hyderus a phe buasai efe y gwestwr

goreu, a'r glanaf o'r holl gymdeithas. Y
mae'r Pharisead balch yn brysio i'r deml,

mor gyflym a'r publican calou ddrylliog.

Ond pa waith wna y rhagrithiwr gyda'r
pethau hyn ? Dylid gwybod y gwir aiu hyn.
Gwaith alaethus, Duw a'i gyr ; onid e, ni

byddai iddo ei ffieiddio mor drwm, nes yw
ei lais i'w glust ef fel cyfarthiad ci, neu
udiad blaidd, tra y mae yn gweddio. Ni a
dybiwn fod gan Daf)rdd law gywrain wrth y
delyn, a allai lonyddu ysbryd drwg a gwyllt

Saul. Ond pa fath darawiad gerwin a chraa

sy gan y rhai hyny yn nyledswyddau
crefydd, a fedrant ddiglloni ysbryd tirion

fwyn Duw, ie, peri iddo dori allan mewn
llid i'w herbyn ? Ac nid rhyfedd, os ystyr-

iwn ond y ddau beth hyn.

laf. Nid yw y rhagrithiwr yn gwneud
dim llai na gwatwar Duw yn ei ddyled

swyddau oll; ac obobpeth, yn waethaf y
cymmer Duw hyny : " Ni watwarir Duw

"

Yr oedd Crist yn pregethu hyn pan y mell-

dithiodd -"y tìigysbren, yr hwn, â'i ddail

gwTyrddlas, oedd yn gwatwar yr ymdeithydd,
gan beri iddo ddyfod ato am ffrwyth,

inyned heb ddim. Pe buasai heb ddail, fel

yr oedd heb ffrwyth, ni chawsai mo'r felldith

arno. Y maeípob celwydd yn watwar ar y
neb ei dywedir wrtho ; am fod y cyfryw un
yn bwriadu twyll, ac felly yn rhoddi siomi

arno : " Ti a'm twyllaist ac a ddywedaist

gelwydd wrtliyf," ebe Dalilah wrth Samson!

Bam. xvi. 10. Fel pe ddywedasai hi, yn ol

ein dywrediad ninnau, " A wyt ti yn gwneud
ffwl o honof ?" Yr wyf yn ei adael i'r rhas

rithiwr, yn beth i'w ddwys ystyried, pa bet

y mae efe am ei wneud o Dduw, wrth osoc

i fyny ei wasanaeth rhagi'ithiol. Gorchymyi
Duw oedd, na byddai " i neb ymddangos gei

ei fron yn waglaw:" hyn a wna y rhag

rithiwr ; ac felly y mae yn gwatwar Duw
Efe a ddaw yn wir â cheg lawn, ond â chaloi

wag. O ran trefnusrwydd dyledswrdd, ef

a ragora yn fyuych ar Gristion cywir. Eft

os neb, a ellir yn gywir ei alw yn feistr

defodau, o herwydd fod y cwbl o'i groesa^

i Dduw, mewn dyledswydd, yn gynnwj
edig mewn llys-ddefodau glin a thafoc

Mor fíiaidd ydyw hyn gan Dduw, ^elli

yn hawdd barnu wrtli y ffieiddiad

ddangosai, ie, gwr doeth, o gael ei wasÉ
aethu felly. Gwell bod heb ddangos rhit

o gariad, na'i broffesu heb ei fwriaÉ

Ar y galon yr edrych Duw mewn dyle<

swydd : os bydd gwin yn dda, efe a'i cyu

mer o gw pan bren ; ond er mor wyc

oreurog fyddo yr cwrpan, heb win yn<ldi,

mae efe yn cyfrif mai ei watwar y mae

dyn a fynai ei chynnyg iddo. Achwynií
Crist yn erbyn Sardis oedd, " Ni chefa

dy weithredoedd yn gyflawn ger bron Duw
Dad. iii. 2. Cywirdeb a wna ein dyledswyc

yn un gyflawn, ac felly ein gweithredo
oll; a chraffwch ar y geiriau, " ger br<

Duw ;" y maent yn arwyddo fod yr eglw

hon yn dal at y fath ffurf allanol o grefy<

ag a gadwrai ei gair da gyda dynion ;
yr oe«|
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ganddi enw o fod yn fyw; ond nid oedd
ei gweithredoedd yn gyflawn ger bron Duw.
Yr oedd efe yn ei chwilio yn ddyfnach nag

y gallai. prawf dyn gyrhaedd, ac yn ei

barnu yn gywirach yn ol ei chyflwr oddi

mewn.
2il. Y mae y rhagrithiwr yn cyflawni

dyledswyddau addoliad Duw oddi ar ryw
fwriad gau ; ac y mae hyn yn ei wneud ef

jrn flieiddiach etto ger bron Duw, yr hwn y
mae yn fíiaidd ganddo fod i'w ordinhadau ef

*ael eu llogi, i weinyddu i chwant y rhagrith-

iwr, neu eu harfer yn unig fel fí'rwd i droi

äi felin ef, a dwyn ei fwriadau anianol ef yn
^lygus i ben. Wedii Absalom lunio ei ddy-
Fais yn ei fynwes anianol ei hun, a beichiogi

ir ei frad fel gwiber ar ei hwyau gwenwyn-
ig, i Hebroiíi y mae yn prysuro ; a hyny
^Och ni !) i dalu hen addunedd, a wnaethai
3fe i'r Árglwydd, yn amser ei helbul: 2
Sam. xv. 7, 8. Pwy ni thybiasai fod y dyn
pn prifio yn onest, pan ddechreuodd feddwl
im dalu ei hen ddyledion ? Ond nid oedd
lim yn IIai ym inwriad yr adyn: ei

ìeges yno oedd, i osod ei frad dan aden
rynnhes crefydd, fel y byddai i'r parch a

mnillai efe drwy hyny helpu i'w ddeor yng
ìghynt. Ac mi a ddymunwn, megys y bu
rarw Absalom heb fab i gadw cofía am ei

3nw, felly, na buasai un wedi ei adael yn
)1 i etifeddu ei ragrith melldigol ef, fel y
laethai y byd i anwybodaeth dedwydd am
3echod mor anghenfilaidd. Ond och! dy-

muniad ofer yw hwn
; j mae y fath yma o

•agrith etto yn fyw, îe, yn dyfod mor hyf ag
ìrioed i wynebu Duw yn ei addoliad. Y
uae llawer yn gwneud yr un fath ddefnydd
y hono ag a wna rhai o'u cludgadeiriau, i'w

dudo dan gêl at fwynhâd o'u chwantau.
i^lC a ydyw yn rhyfedd fod i'r Duw a osod-

)dd ei ordinhadau i'r fath ddibenion uchel

i sanctaidd, fíieiddio y rhagrithiwr sydd fel

iyn yn eu halogi yng ngwasanaeth Satan ?

Pe gwahoddech chwi wyr i wledd gostus yn
ìich t, y rhai, yn Ue ymborthi ar y danteith-

I

on a barotoisech iddynt, a gymmerent ac a
,laflent y cwbl i'w cn dan y bwrdd—pa fodd
r carech chwi eich gwestwyr ? Y rhagrith-
wr yw efe, sydd yn taflu pethau sanctaidd
puw i'w gn. Y mae Duw yn ein gwahodd
L'w ordinhadau, megys i wledd gostfawr, lle

r mae yn barod i'n croesawu mewn cym-
icaundeb hyfryd âg ef ei hun. Pa ddrygioni
ärchyll ynte y mae y rhagrithiwr yn euog o
['aono ? Pan eisteddo efe wrth fwrdd Duw,
jnid yw efe yu bwyta y danteithion ei hun,
pnd yn taflu y cwbl i'w chwantau

;
peth i'w

i

:
alchder, a pheth i'w gybydd-dod ; heb osod
liddo ei hun un diben arall wrth ddyfod idd-
\yi\t heb law rhagddarbod i'r chwantau hyny.
jlMegys Hemor a Sichem ei fab, y rhai, wrth
,innog pobl eu dinas i ymostwng i'r enwaed-
iad, a ddefnyddiasant hyn, fel eu dadl fawr,
,i'w hannog, y cyfoethogid hwynt trwy hyny.

" Os enwaedir pobgwryw i ni, fel y inaenthwy
yn enwaededig. Eu hanifeiliaid hwynt, a'u
cyfoeth-hwynt, a'u holl ysgrubliaid hwynt,
onid eiddo ni fyddant ?" Gm. xxxiv. 22, 23.
Rheswm taclus, onid e, mewn gorchwyl o'r
fath natur uchel a myned dan ordinhâd i

Dduw? Y maent yn siarad fel rhai yn
myned i farchnad cefíylau neu wartheg, yn
hytraçh nag at ddyledswydd grefyddol. Yn
ddiau, er fod y rhan fwyaf o ragrithwyr yn
gallach ná chyhoeddi eu meddyliau fel hyn,
a gadael i'r byd ddarllen yr hyn sydd yn ys-
grifenedig yn eu calonau, etto, fel y dywed-
odd y frenhines Mari, am dref Calais, "Ped
agorid hi, y ceid Calais yn ei chalon ;" felly,

fe geid rhywwaelbethau o'rfath, megysgwag
ogoniant, elw bydol, &c, yn gerfiedigar fyn-
wes pob rhagrithiwr, fél y peth y maeyn
cyfeirio yn fwyaf ato yn nyledswyddau
crefydd.

dosb. n.
2il. Ystyriwch y rhagrithiwr yn y pethau

y mae yn hòni hawl iddynt : ac nid rhagor-
freintiau bychain ydynt ; sef, perthynas â
Duw, hawl yng Nghrist, &c. Pwy sydd yn
fwy blaenllaw i'w seintio ei hun, a chyin-
meryd arno feddu grasusau a chysuron yr
Ysbryd, na'r rhagrithiwr ? Megys y gwelwn
yn y Phariseaid, mawr fwriad y rhai oedd
cael enw, ac nid y fath enw ag sydd gan
fawrion y ddaear, am wroldeb, mawredd
bydol, a'r cyfFelyb, ond am sancteiddrwydd
a duwioldeb. Ac yr oeddynt yn ei gael, pe
gwnaethai les iddynt :

" Yn wir, medd Crist,

y maent yn derbyn eu gwobr ;" Mat. vi. 2.

Mynent gael eu cyfrif yn saint nodedig

;

ac felly y cawsant gan y" dorf, oedd yn eu
moli felly am eu sancteiddrwydd, oedd i'w
weled y tu allan, nes bod ganddynt ddiareb,
"Pe na byddai ond dau i gael eu cadw,
byddai i un o'r ddau fod yn Phariseaid."
Ni a ddarllenwn am rai "iyn proffesu yr ad-
waenant Dduw, eithr ar weithredoedd yn ei

wadu ;" Tit. i. 16. Hwy a hyf-ymtírostient
am eu cydnabyddiaeth â Duw, ac a fynent eu
tybied yn rhai anwyl ganddo ef, er eu bod
mewn buchedd yn llwyr groes iddo. Felly
yn Dad. iii. 9, ni a gawn raì "yn^ dywedyd
eu bod yn Iuddewon, ac nid ydynt ond yn
dywedyd celwydd." Ai byw y maent ym
mysg cymmydogion drwg, na ddywed neb
mor dda am danynt ond eu hunain ? Mae
y rhagrithiwr mor awyddus am gael ei gyfrif

yn sant, hyd onid yw, yn gyfíredin, yn enllib-

ydd ar rasusau rhai ereill, am eu bod yn
cadw ei bethau ef ei hun yn ormod o'r

golwg. Megys Herod, yr hwn, fel y dywed
Eusebius, gan ymflino o herwydd gwaelder
ei darddiad ei hun, a losgodd hen achau yr
Iuddewon, fel y gallai yn well amddiôyn ei

ach rith-enwog ei hun.

Pwy yn awr a ail roddi pwyslais llawn
addas ar y pechod uchel-ddringol hwn o
ragrith ? Y mae yn bechod sydd yn bwrw
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dirmyg trwm ar Dduw, fod y fath adyn

gorwael yn liòni perthynas âg ef. Yn wir,

nid cywilydd gan Grist alw y saint tlotaf yn

frodyr ; ond y mae yn warth ganddo weled

ci enw ar ragrithiwì' pwdr galon, fel y mae

gan dywysogion weled eu llun yn argrapn-

edig ar fetel gwael. Y fath ddirmyg a

roddwyd ar y rhith-dvwysog hwnw, Perkin

Warbeck, yr hwn, wedi cael rhyw friwsiono

foesau llys, a'i addyagu pa fodd i actio ei ran,

a gynnygiwyd i'r byd yn lle mab i Edward

IV ! Ond wedi iddodros ennyd ddynwared ag-

wedd tywysog, cafodd ei ddal a'i ddanfon o

amgvlcìi, â'i achau gwael, anenwog, yn ys-

grifenedig mewn llythyrenau amlwg yng

ngU/n wrth ei gefn ; fel, pa le bynag yr

elai, y byddai iddo ddwyn ei warth ì'w gan-

lyn ; ac o'r diwedd, fe'i danfonwyd 1 actio y

rhan olaf o'i chwareu ar y crogbren. Ond

pa beth yw hyn oll wrth ran y rhagnthiwr I

Caiff hwn—am dwyllo ereill yma â rhith o

sancteiddrwydd, fel pe byddai efe o darddiad

nefol, yn blentyn Duw, ac yn etifedd gogon-.

iant— ei ddwyn allan yn y dydd mawr ì'w

hwtio gan ddynion ac angylion ; ac ar ol ei

roddi dan y gwarth cyhoeddus hwn, ei fwrw

yn ddyfnaf i uffern. O bob pechaduriaid,

efe sydd yn gwneud y drwg mwyaf yn y byd

hwn ; ac am hyny, fe gaiff y boen fwyaf yn

y nesaf. Mae drwg dyblyg, nad oes gan neb

y fath fantais i'w wneud a'r rhagrithiwr

trwy ei rith-santoliaeth. Gwna y naill tra y

mae ei air da yn dal, athray mae yn myned

yn lle plentyni Dduw yn nhyb ei gym-

mydogion; a'r llall wedi yr hollt ar ei

air da, ac iddo gael ei amlygu yn ei hw yn

rhagrithiwr.

Y drwg a wna efe, tra yn gwisgo ei hug,

Bydd fel y mae yn dwyllwr. Gwyddai

Machiavel pa beth oedd yn ei wneud wrth

gymmhell ymddangosiad o grefydd, er ei

fod yn gwarafun chwaneg. Cafwyd hyn yn

abwyd goreu at ddenu pobl i'w rhwyd ;
hwy

a ddeuant yn gyflym i mewn pan fyddo

crefydd wedi ei gosod i fyny fel baner. Ni

allasai Ehwd feddwlam un agoriad gwell iagor

pob drws, a chael iddo dderbyniad i ydd
brenin Eglon, na hòni fod ganddo genadwri

ato oddi wrth yr Arglwydd. Fe gododd

hyn y fath ddisgwyliad, ac a fagodd. y fath

liyder, fel y gwnaed lle iddo: aeth pawb

allan yn ebrwydd, a gadawyd ef yn unig

gyda'r brenin. Iè, y mae'r brenin yn cy-

fodi i glywed y genadwri sydd oddi wrth yr

Arglwydd ; ac felly, i roddi iddo wcll man-

tais i'w frathu yn ei boten. Oni buasai i rai

ynein hoes ninnau groch-hòni santoliaeth, yr

wyf yn meddwl y cawsent y drwa yn gauad,

lle y mae iddynt yn awr ormod o groesaw, a

lle y maent yn cael cred rwydd i'w cyfeil-

iornadau. Mae hyd yn oed yr etholedigion

mewn peth perygl, pan fyddo un a folir fel

eant yn genadwr i ddwyn cyfeilioi nad i' r

dref; a hyn dan y ffug o genadwri oddi

wrth Dduw. Yr wyf yn addef fod y rhag-

rithiwr yn aciio ei ran mor drefnus, fel y

gall ddigwydd gwneud peth lles ;
gall ei

broffes loew-deg, ei eiriau nefolaidd, ei ddon-

iau gwych mewn gweddi neu bregeth,

effeithio yn ddwys ar yr enaid cywir, a bod

yn achos o wir lesâd i'w enaid. Megys

chwarëydd ; er fod ei ddagrau yn ffuantiu,

etto efe a all gynnhyrfu gwir dnstwch yn ei

edrychwyr, try ei lais a'i agwedd, nes pen

iddynt hwy wyío o ddifrif. Felly, y rhaç

rithiwr, wrth chwareu ei ran gyda ei serch

ffals, gall fod yn foddion i dnu allan a

chynnhyrfu grasusau cywir y Cnstion :
ond

yna y mae'r cyfryw un yn llawer mwy ei

bervgl o gael ei faglu â'i gyfeiliornad ef
:

-

herwydd nid yn hawdd y drwgdybia <

ddim gan hwnw, y profodd efe ei fod o ryw

wir help i'w rafí, neu ei gysur. Ac fel hyn,

nid yw y lles a wna y rhagrithiwr ond yn ei

alluogi i wneud niwed mwy yn y diwedd.

Buasai yn well i Sisera fod wedi niyned

ymaith heb ymenyn a llaeth Iael, na chael

ei osod i gysgu ganddynt, erbyn ei dyfod â':

hoel ganddi. A gwell o lawer fuasai i hawi

yn ein hoes ninnau fod heb brofi o ddoniat

a rhith rasusau rhai, na chael eu dal gan -

gwin melus hwn, nes yfed ac ymfeddwi,

dra-mawrygu eu personau. Y mae hyi

wedi ei roddi i gysgu ; a thrwy
•

hyny,

maent wedi rhoddi mantais fwy i'r rhai

godasant mor uchel, i yru eu hoel i'w penai

—eu cyfeiliornadau wyf yn ei feddwl,

barnau. L
Y drwg arall a wna y rhagrithiwr, sydc

pan ddadguddier ef ; a hyny fel y mae y
waradwydd i ff'yrdd a gweision Duw. D3

wedir am Samson, " Y meirw a laddasai ei

wrth farw, oedd fwy nag a laddasai efe Ty

ei fywyd ;" Barn. xvi. 30. Yn wir, fe wp

y rhagrithiwr fwy o niwed pan d 'ftdguddií

ef, yr hyn yw marwolaeth ei brotfes, 1

phan y tybygid ei fod yn fyw. Y bydolio

diras, na fyddant yn hir yn chwilio am ffc

i guro y saint a hi, y mae ganddynt un j

awr wedi ei rhoddi yn eu llaw gan y rhaj

rithiwr. O! fel y gallant chwareu ar

tant gerwin hwn, a dwbio gwyneb y proffe

wyr i gyd â'r budreddi a welant a'r wisg 1

gau frawd ! Fel pe gallent fesur hyd tra<

y cwbl, wrth fesur un rhagrithiwr. Od

yma y daw y fath iaith wrthun a hon, "(

un haid y maent oll ; nid oes un gwell n;

llall." Yn wir, rhesymiad tra annheg
5

hwn : fel pe dywedai un nad oes dim an

derbyniol a da, am fod ambell ""

drwg i'w gael ym mysg y lleill :
-ond i

yr anwir fyd y mae'r iaith hon yn gwedd

a gwae fydd i'r dyn a wna y fath saeth

iddynt, trwy ei ragrith
; y rhai a ergydií

hwy yn erbyn y saint. Gwell fuasai wl

gaeì ei daflu i'r môr, â maen melin o amgy

ei wddf , nag iddo fyw i roddi aehiysur

gelyn gablu.
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PENNOD X.

rAe yr annogir pawb i roddi eu hunain ar yprawf,

aicywir ai anghywir ydynt; tri o resymau at

annog i'rgwaith; aphedwar o nodau gau, wrth

ba rai y mae y rhagrühiwr yn yniwenieithw i

. dÿb o'ifod yn tor uniawn.

J)efn. 2. Yn ail, A yw purdeb yn cuddio

ioll wendidau y saint? Y mae hyn yn

langos mor angenrheidiol ydyw i bob un

>rofi ei fiyrdd, a chwilio ei galon yn ìanwl,

run ai cywir airhagrithiol ydyw.
DOSB. i.

I 1. Y mae'r cwbl yn ymddibynu ar hyn,

e, y cwbl o dy werth mewn byd arall ; i'th

vneud i fyny neu dy andwyo, am byth.

'O Arglwydd, gwna ddaioni i'r rhai uniawn

\m eu calonau: ond y rhai a ymdroant i'w

irofeydd, yr Arglwydd a'u gyr gyda gweith-

pedwyr anwiredd ;" Salm cxxv. 4, 5. Dyna'r

liiwedd y mae y rhagrithiwr yn sicr o

Idyfod iddo. Byddai yn wych ganddo gael

lii gfrif yn sant y pryd hwnw, ac ymwthio

|

mewn ym mysg y rhai duwiol ; on,d Duw
ji'i gyr ef gyda gweithredwyr anwiredd

—

|;ymdeithion'sy'n fwy addas iddo. Purdeb

L fydd mewn bri yn y dydd hwnw. " Mi
ii ddeuaf atoch ar fyrder," medd Paul, "ac a

jýnaf wybod, nid ymadrodd y rhai sy wedi

lîhwyddo, ond eu gallu: canys nid mewn
rmadrodd y mae teyrnas Dduw, eithr mewn
rallu. Beth a fynwch chwi ì Ai dyfod o

ìonof fi atoch chwi â, gwialen, ynte mewn
;ariad?" 1 Cor. iv. 19. O gyfeiìlion, nid

Paul, ond Crist a ddaw ar fyrder atom ni,

ic a fyn wybod, nid ymadrodd ac iaith lefn

j rhai sydd yn ymchwyddo ar wag enw o

orotíes, ond eu gallu ; myn chwilio yfgalon,

i gweled bethsyddynddi. Yn awr, a fynwch

jhwi ddyfoi o hono ef â gwialen, ynte mewn
iariad ; i'ch barnu fel rhagrithwyr, ynte i

roddi i chwi wobrgwas da a ffyddlawn ì Onid
^wario ei amser yn ddrwg y mae efe, sydd yn
jýmboeni ynei gelfyddyd, acyn gosod allan ei

(aoll ystôr ar ryw eiddo, ond pan agoro ei

fweithgell, ei eiddo oll yn cael ei ddwyn ym-
jaith fel nwyfau [ware] fials, ac yntau yn cael

íei ddal am dwyllo y wlad. Ceir gweled, yn
jnydd mawr Crist, fod y cwbl o waith y
.rhagrithiwr yn ffugiol ; ac fe gaiff yn sicr

iei ddymchwelyd i uffern am ei gais at dwyllo

UDuw a dyn. Caiff gwaith pob dyn ei am-
lygu y pryd hyny—y dydd hwnw a'i dengys.

,Hyd yn oed y gwir Gristion, lle yr ymhel-
^iodd â rhagrith, a gyll ei waith hwnw ; ond y
jrhagrithiwrgyda' i waith, agy11 ei enaid hefyd.

2. Ystyria fod rhagrith yn llechu o fewn
'on : os na fyddi yn dra gofalus, ti ay _

ielli yn*,hawdd roddi cam farn arnat dy hun.

Y gwr a anfonwyd i chwilio y seler dan
y senedd-dy (yn amser y brâd mawr), ni

welsant ar y cyntaf ond glo ac ystôr gauaf

;

ond erbyn ail edrych, pan aethant i fwrw
íymaith yr ystwff hwnw, nid oedd y cwbl a
gawsant

à
ond ailwy i gegin y diafol. Yna

y dinoethwyd dirgelwch yr anwiredd, ac y
gwelwyd y barilau pylor. Pa niferi sydd,

oddi wrth rai o ddyledswyddau crefydd a
gyflawnant, a rhyw sel a ddangosant mewn
crefydd, yn ebrwydd yn llefain, Pob peth

yn dda, ac mor dyner wrthynt eu hunain, a'u

dadgan eu hunain yn Gristionogion da, y
rhai pe yr ymroddent i droi y rhai hyn o'r

neilldu, a allent gael y rhagrithiwr brwnt
danynt hwy oll ? Y mae rhagrith yn fynych

yn cymmeryd ei letty yn y t nesaf i gy-

wirdeb, ac felly heb ei gael allan, gan nad
yw yr enaid yn tybied y gall uffern fod mor
agos i'r nef . Ac megys ,am ragrith, felly y
mae cywirdeb yn anhawdd ei gael i'r amlwg.

Mae'r gras hwn yn fynych yn gorwedd yn
isel yn y galon, fel blodeuyn per mewn rhyw
nant, neu ger llaw rhyw aber, wedi ei guddio

gan ddrain a danadl—gwendidau wyf yn ei

feddwl. Fêìly y mae gofal a doethineb yn
angenrheidiol, fel na adawom i chwyn rhag-

rith sefyll, ac na ddiwreiddiom lysieuyn

gras yn ei le.

3. Y mae yn beth cyrhaeddadwy. Nid
wyf yn eich gosod ar waith ammhossibl.

Yr wyf yn addef fod calon dyn fel cenglyn

sidan wedi dyrysu ; nid hawdd ei dad-

ddyrysu : etto, trwy arfer moddion yn ddy-

fal, fe ellir ei dad-ddyrysu a'i dirwyn ar yr

iawn waelod o burdeb, neu ynte ei ddeongli

yn rhagrith. Gwelwr, Iob, pan oedd Satan

a'i gyfeillion caled, a'u hymgais mwyaf am
derfysgu ei ysbryd, a thywyllu ffrwd ei yrfa

gynt, a'i gyflwr,' trwy daflu eu gwrthddadl-

euon i mewn, fel cynnifer o geryg i'r ffrvrd
;

etto, gallai efe weled y perl gwerthfawr hwn
yn y gwaelod yn ddisglaer a gloew iawn. Ië, y
mae Hezeciah, ar fin ei fedd, yn lloni ei ysbryd

â hyn. Yn wir, gyfeillion, y raae hyn yn
galondid i enaid, na fydd efe yn.fyr o help

Duw yn y chwiliad hwn, os ä efe yn ei

gylch â dymuniad diffuant. Fe rydd ustus,

nid yn unig warant i chwiho t dan am-
mheuaeth, ond, os bydd achos, efe a or-

chymyn i ereill roddi help yn y gorchwyl

hwn. Ti a gei y gair, y gweinidogion, a'r

Ysbryd, er dy gymmhorth yn y gwaith. Yn
unig, gwyliarhag dy fod am watwar Duw
yn y peth. Y mae yr enaid hwnw yn
haeddu ei roddi i fyny i'r pechod hwn, sydd,

wrth chwilio am ragrith, yn chwareu y
rhagrithiwr. Yn debyg i heddgeidwad an-

onest, a wna, o'i fodd, edrych heibio i'r tros-

eddwr, ac yna dywedyd nas gall efe gael

gafael arno.

Yn awr, dymunwn roddi boddlonrwydd
llawnach yn y pwngc hwn, a help yn yprawf,

am ei fod yn beth y mae y drwg a'r da yn
camgynimeryd ynddo. Y mae ?yr adyn

acianol yn ymwenieithio fod ei galon ef yn
ónest a da

; y mae yr enaid cywir yn ofni ei

fod yn rhagrithiwr; ac y mae Satan am
dwyílo y ddau. Gan hyny, mi a ddangosaf,

1

yn gyntaf, seliau y rhagrithiwr, â pha rai y
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mae efe yn attegu ei d braenllyd, ac hefyd

y twyll sydd ynddynt. Yn ail, y seiliau o

ofn y Cristion gwan o'i fod yn rhagrithiwr

;

hefyd, gwendid y seiliau hyny. Yn drydydd,

rhai profion pennodol o gywirdeb na chyr-

haeddodd rhagrithiwr erioed, ac nas gall efe

eu cyrhaedd.
DOSB. II.

1. Am y rhagrithiwr, efe a'i amddiffyn

ei hun fod ei galon yn gywir. Wel, pa fodd

y prawf efe hyny ? .

laf. Efe a ddywed, Yn sicr, nid wyf fì

yn rhagrithiwr, gan nas gallaf oddef rhag-

rith mewn un arall.

At. Nid yw hyn yn ddigon i'th lanhau di

o fod yn rhagrithiwr, oni elli brofi dy fod

yn gwneud hyn oddi ar sail sanctaidd. Yr
oedd Iehu, yr hwn a ofynodd i Ionadab a

oedd ei gaíon yn gywir, ar yr un pryd yn
dwyn calon anghywir yn ei fynwes ei hun.

Ymaeyn beth tra chyffredin i ddyn grochfeio

a llym areithio yn erbyn ypechod mewn arall

a fyddo ar yr un pryd yn cael ei lochesu gau-

ddo ef ei hun. Mor llym oedd Iudah yn
erbyn Tamar ! Y mae ar frys yn gorchym-
yn ei ilosgi hi : Oen. xxxviii. 24. Pwy ni

iräasai yn meddwl fod y gwr hwn yn un tra

diwair ? Etto, efe oedd y dyn a'i halogasai

hi. Fe ddichon fod twyll mawr yn y dern-

yn hwn o sel. Weithiau, gall sefyllfa gwr
ei ddwyn, fel y gwna y prif gynnhyrfydd
ddwyn y ser, mewn ysgogiad yn yr hwn nis

gwnai ei anian a'i duedd ef ei hun byth ei

dywys. Fel hyn y mae amryw swyddogion
yn rhoddi y gyfraith ar feddwon, puteinwyr,

a thyngwyr, yn unig i gadw harddwch eu
lle, a gochel y cri a gyfodai o'u hesgeulus-

dra, er y gallant ddilyn y pechodau hyn,

pan fyddo lle a chymdeithas ganddynt yn
addas i'w bwriad. Y mae rhai sydd â'u sel

yn ennyn yn erbyn camwedd un arall, trwy

y gwaradwydd a gânt hwy o'i herwydd yng
ngolwg y byd: ac y mae hyn yn digwydd
pan fyddo y pechod yn gyhoeddus a'r tros-

eddwr yn gyfathrachwr. Tybir mai hyn
oedd cytìwr Iudah, pan oedd yn ewyllysio

toriad ymaith ei ferch yng nghyfraith, fel y
tynid ymaith i'w chanlyn y brycheuyn a
ddygasai hi ar ei deulu. Drachefn, y mae
rhai yn ei chael yn grefft ennillfawr ; a hwy
a wnânt y fantais hon o oganu beiau rhai

ereill i guddio yn well eu beiau eu hunain,

fel y gallont ddwyn eu hamcanion ym mlaen
dan lai o ddrwgdybiaeth. Absalom—y mae
yn enllibio llywodraeth ei dad, i gael hyn
yn wrthafl, i'w godi ei hun ar y cyfrwy. Yr
oedd Iehu yn caru y goron yn fwy nag yr
oedd yn casau ffìeidd-dra Iezebel, er ei holl

gri i'w herbyn. Mewn gair—canys ammhos-
sibl taraw ar y cwbl—dichon fod llawer q

ymddial yn hyn, a saethu at y person yn lle

at y pechod. Gwelwyd hyn yn sel Anthony
yn erbyn Augustus : yr oedd efe yn casau y
troisiwr, ond yn oaru y trais yn dda ddigon.

2il. Medd y rhagrithiwr, Yr wyf yn hyf
ac yn ddiofn mewn perygl : yn sicr nid wyf
fi ragrithiwr : "Dychryn a ddeil y rhagrith-
iwr ; ond y cyfiawn sydd hyf megys llew."

At. Gwell ffordd yn ddiau fyddai i ti brofi

dy hyder wrth dy burdeb, na dy burdeb
wrth dy hyder. Yn wir y mae hyder ac
ysbryd diofn yng ngwyneb angeu a pherygl
yn bethau rhagorol, pan fyddo Ysbryd a
gair Crist yn sefyll ger llaw i'w gwirio

; pan
allo y creadur roddi peth tystiolaeth am y
gobaith sydd ynddo, pa fodd ei cafodd ; fel

ydengys Paul, yn Rhuf. v. 1—4, am y calon-
did Cristionogol (nid Rhufeinig) yma,
y mae efe yn myned trwy aml ystafell cyn
cyrhaedd i hon, sydd yn wir yn gyfagos i'r

nef ei hun ; a ffydd yw yr agoriad sydd yn
ei ollwng i mewn i bob un. Yn gyntaf, y
mae yn agor drws cyfiawnhâd, ac yn ei

ollwng i mewn i ystâd o heddwch a chym-
mod â Duw trwy Iesu Grist: " Wedi ein

cyfiawnhau trwy ffydd, y mae genym hedd-
wch tuag at Dduw trwy ein Harglwydd
Iesu Grist ;" adn. 1. Trwy yr ystafell íion

y mae yn cyrchu i un arall—ystafell presen-
noldeb Duw, ac yn cael dyfodfa ato fel

bradwr wedi cael pardwn :
" Trwy yr hwn

hefyd y cawsom ddyfodfa trwy ffydd i'r gras
hwn, yn yr hwn yr ydym yn sefyll ;" adn.

2 ; hyny yw, yr ydym, nid yn unig wedi cael

maddeu ein pechodau, a chymmod i'n per-

sonau â Duw, trwy ffydd yng Nghrist," ond
yn cael yn awr, dan aden Crist, ein dwyn
megys i'r llys, a sefyll yn ei ffafr megys rhai
dewisol ger bron eu brenin. Y mae hyn yn
agor i'r drydedd ystafell—" ac yn gorfoleddu
dan obaith gogoniant Duw ;" yr ydym, nid
yn unig yn mwynhau gras a ffafr Duw yn
bresennol, a chymmundeb âg ef yma, ond
yn cael oddi wrth hyn obaith sicr-blanedig

yn ein calonau am ogoniant nefol ar ol hyn.
Yn awr, y mae wedi ei ddwyn i'r ystafell

nesaf i mewn, i'r hon nis gall neb ddyfod
ond a ddelo trwy y lleill oll: " Ac nid felly

yn unig, eithr yr ydym yn gorfoleddu mewn
gorthrymderau ;" adn. 3. Oni ddaethost
ti i mewn drwy y drysau hyn, lleidr ac ys-

beiliwr wyt : yr wyt yn cael dy hyder yn
rhy fuan iddo fod wedi ei roddi i'th law gan
Dduw. Os yw Duw yn bwriadu i ti les

tragwyddol, efe a wna i ti ddioddef am dy
hyfdra hwn, fel y gwnaeth i Iacob am lad-

rata bendith ei dad. Ac am hyny, na ym-
foddlona ar ryw hyfdra a hyder mewn per-

yglon ; eithr ymofyn a oes iddo sail ys-

grythyrol i'w gynnal, neu ai nid anwybod-l
aeth dy feddwl a hurtrwydd yn My gyd-|

wybod yw y colofnau aydd yn ei ddal i fyny,

Os fel hyn, y mae dy gyflwr yn arswydus :

ni phery dy hyder yn hwy nag y gweli ei

fath mewn dyn meddw
;
yr hwn, wedi ei

ennyn gan win, a dybia, fel y dywedant, j
gall neidio dros y lleuad, ac a anturia fyned

yn ddiofn dros glogwyni a thyllau; etto.



EICH LWYNâU A GWIRIONEDD. 231

pan fyddo yn sobr, efe a gryna wrth weled

yr hyn a wnaeth yn ei feddwdod. Nabal,

yr hwn ni ofnai ddim pan yn feddw, y mae

ei galon yn marw ynddo, ae yn myned fel

careo-, wrth glywed yr hanes a adroddodd

Abigail iddo yn y bore, pan aethai y gwin

\ allan o hono : 1 Sam. xxv. 37. Am hyny,

fel hwnw a goliodd ei achos trwy gwsg yr

ustus ar y faingc, ac a appeliodd oddi wrth

yr ustus cysglyd at yr ustus eífro ;
felly y

\ gwnaf finnau â thydi, sydd, trwy gysgad-

r,vydd presennol dy gydwybod, yn hyf a di-

ofu marw, ac oddi wrth hyn yn dadleu dy

uniondeb. Yr wyf yn appelio oddi wrth

dy gydwybod yn ei chwsg at y farn a rydd

j

hi pan y deffry. Hyn, mi a ddymunwn ìddo

!
fod yn y byd hwn, fel y gwelych dy gam-

1 syniad, lle y mae modd i'w ddiwygio.

3ydd. Medd un arall, Yn ddian nid

rhagrithiwr wyf íi; canys yr wyf yn cyf-

lawni dyledswyddau dirgel yn fy ystafell:

nid yw y rhagrithiwr yn ddim oddi eithr ar

gyhoedd: nod du y cyfryw ydyw, y mae yn

cara y byd ain ei glod, ac am hyny yn

gwneud y cwbl yn yr amlwg.

At. Er fod y llwyr esgeulusiad o ddyled-

swyddau dirgel mewn crefydd yn profi dyn

yn rhagrithiwr ; etto, ni wna y cyflawniad

o honynt dy brofi di yn un diragrith. Y mae

rhagrith yn tebygu yn hyn i'r llyffaint a

ddygwyd ar yr Aipht ; nid oedd un lle yn

rhyddoddi wrthynt, nagoedd,hyd yn oed ys-

tafello'edd eu gwelyau. Yr oeddynt yn ym-

lusgo i'w celloedd dirgelaf hwynt ; ac felly y
gwna rhagrith i ddyledswyddau yr ystafell,

gystal a'r rhai cyhoedd. Yn wir, er i'r man
fod yn ddirgel, Ue y cyflawnir y cyfryw

ddyledswyddau, etto, gall y mater gael ei

drin felly (ac ÿ mae gan rai rhagrithwyr), fel

nad ydynt dan gel yn eu hystafelloedd. Yn
debyg i'r iâr a ä i le dirgel i ddod^vy ei hwy,

ond trwy ei chrecian, a ddywed i bawb yn

y t pa le y mae, a pha beth y mae hi arno.

Ond lle nad yw fel hyn, y mae yn fyr o

ddigon ; canys nid oes i ni feddwl na ddich-

on fod rhai rhagrithwyr, neu nad oes rhai

yn nyddu meinach edafedd na'r lleill. Ym
mhob celfyddyd, y mae rhai a ragorant ar

Y
síomi

ereill ; ac felly yn y grefft hon o ragriÜL

rhagrithiwr bras, sydd â'i fryd ar si

ereill, y mae ei grefydd ef yn gyffredin oll

oddi allan ; ond y mae rhagrithiwr sydd yn
ymgais am gadw t glân gartref , ac yn gryf

ei ddymuniad am gael cydwybod o'i du : ac,

i gaffael hyn, efe a ä i eithaf hyd ei gadwen,

ac a wna unrhyw beth a fyddo heb wahanu
rhyngddo a'i anwyl chwantau. Yn awr,

gall gweddi ddirgel a dyledswyddau ereill

gael eu cyflawni mewn modd na byddo er

nychdod i chwantau dyn, mwy na rhywbeth
arall. . Nid y cleddyf, er ei fod yn dra llym,

sydd yn lladd, ond y nerth â pha un y
gwthir ef. Yn wir, y mae rhai dyledswydd-

au dirgel, megya chwilio ein calonau, profi

einffyrdd, a myfyrio ynddifrifolarfygythion

y gair yn erbyn y cyfryw bechodau ag a

gawn yn ein mynwes ein hunain, ynghyd â'u

cymmhwyso yn ddwys atom ein hunain, a

wnai wasgu yn drwm ar bechod. Ond gall "

y rhagrithiwr osocl y cleddyf hwn mor dyner

ac ysgafn ar y man, fel nabydd i'wchwant-

au waeddi, " Och !" o'iherwydd. Anihyny,

y mae eisieu ymofyn yn well (melius ìnqui-

rendum) cyn dy ryddhau di.

4ydd. Yn sicr, nid rhagrithiwr wyf fi;

canys yr wyf, nid yn unig yn gweddio, ac yn

y dirgel hefyd, yn erbyn fy mhechodau, ond

yr wyf hefyd yn ymladd i'w herbyn ; ie, ac

nid yn ofer; canys gallaf ddangos i chwi

ysbail y buddugoliaethau a gefais ar rai o

honynt. Bu amser nas gallwn fyned heibio

i dafarndy, na wnai fy chwant i mi sefyll,

ac y llusgai fi i mewn. Ond yn awr, diolch

i Dduw, yr wyf wedi cael y fath oruchaf-

iaeth ar fy chwant meddw, fel y gallaf fyned

heibio heb edrych i mewn.
At. Da yw yr hyn a ddywedi ; ac mi a

ddymunwn fod dy gymmydogion meddwon
oll yn gallu dywedyd yr un peth ; fel (pan y
mae y swyddog heb fynu, neu heb allu, an-

afu y grefft feddw) y byddai yn gystal i'r

siopwyr hyny dros Satan gau eu ffenestri

gan eisieu cwsmeriaid. Ond ai nid ydyw
yn resynus fod i beth da gael ei anafu

wrth eiwneuthur? Etto, y mae hyn yn

bod yn rhy gyffredin ; ac fe all fod yn dy

gyflwr di.

(laf.) Gâd i mi ofyn i ti, Pa faint sydd er

pan y mae fel hyn gyda thi 1 Y mae
chwantau—o ran eu gweithrediadau wyf yn

ei feddwl—fel y cryd ; nid yw ei gyrchias ar

y dyn bob amser ; ac etto y mae y dolur heb

ei adael : hefyd, y mae chwant rhai dynion

fel rhyw fath o gryd, â'i gyrch heb ddy-

chwelyd mor gyflym a'r lleill. Nid yw y
môr yn wastad yn tynu yr un ffordd : y mae

yn awr yn llenwi
;
yn fuan yn treio ;

ac er

nad yw yn llifo nac yn cilio ar unwaith,

etto y mae pob ysgogiad ganddo heb ei

golli. Felly, llanw y chwant, y mae yn awr

yn uchel, ac yn y man yn cilio, a'r dyn yn

cilio neu fel yn rhedeg rhagddo ;
ond y mae

yn troi yn ol arno. Pwy fuasai yn disgwyl

gweled Pharaoh yn syrthio drachefn ì'w

siâs orwyllt, ar ol bod gydag ef yn ei dym-

mher dda, 'pan y parodd i Moses a'r bobl

fyned ymaith / Ond, och, nid oedd y dyn

wedi ei gyfnewid! Ac fe allai, pan ddel

achlysur cryf, y gwna hyn, fel gwyntcryf ì

rai o'n porthladdoedd, ddwyn llanw dy

chwant i mewn mor gryf, fel y bydd dy

enaid, y tybygasid ei fod mor lân oddi wrth

chwant ag yw y traeth noeth o ddwfr, yn

cael ei, orchuddio mewn ychydig funudau

ac mor ddwfn dan y tònau ag erioed. Ond
po hwyaf y daliodd y clawdd, goreu oll:

etto, pe na byddai i ti feddwi byth mwy, o

ran cyflawni y chwant yn allanol ; er hyny,
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ni byddai hyn yn ddigon i'th lanhau.oddi
wrth fod yn rhagrithiwr.

(2il.) Gan hyny, goddef i mi ofyn pabeth
oedd \\cynhyrfydd mawr i'th dynu ymaith?
Fe all hwiiw fod mor ddrwg, mewn rhyw
ÿstyr, sydd yn dy gadw allan o'r tafarndy
yn awr, a'r hwn oedd o'r blaen yn dy dynu
iddo. Mae yn beth cyffredin bod uu chwant
yn anafu marclmad un arall. Y dyn a
geidw ei arian rhag eu' -traflyngcu i'w geu-

dod, i'w gwario am wychder mwy ar ei gefn,

pa beth a wna hwn ond ysbeilio un chwant
at oífrymu i'r llall? Pa un ai Duw ai dyn
—Duw ai dy bwrs—Duw ai dy falchder

—

Duw ai dy enw da—a'th gurodd di ymaith ?

Os bu i un peth heb law Duw dy ennill,, y
mae rhagritliiwr yn enw mwy addas i ti yn
awr na phan oeddit yn y dafarn. Dra-
chefn, os Duw, pa amgyffrediadau am Dduw
a wnaeth y gwaith ? Y mae rhai wedi cael

ysgydwad o wg Duw am ryw bechod neill-

duol, fel na feiddiant—o leiaf am liir amser
—ymarfer â'r trosedd hwnw drachefn : yn
debyg i'una frawychwyd gan ddrychiolaeth
mewn rhyw ystafell—nid yn rhwydd^yr ä

efe i orwedd ynddi mwyach. Ac megys mai
nid yr ystafell ond y ddrychiolaeth y. inae y
naill yn ei gasau : felly, nid y pechod, ond
digder Duw sydd yn ei ddilyn, yw yr hyn y
mae y llall yn ffbi rhagddo. Mewn gair, fe

allai dy fod wedi gadael heibio ryw arfer

bechadurus : ond a ddarfu i ti ei gasau, a
charu Duw, ac felly adael pechod? Ti a
ymddieithriaist oddi wrth un chwant ? ai ni

thynaist gydnabyddiaeth âg un arall yn ei

le ? Ti a roddaist heibio y gwaith drwg

;

ond a ymeflais di yn dy ddyledswydd adna-
byddus ? Hwsmon drwg yw hwnw a sycho
ei dir, ac yna .a'i gadawa heb ei hau na'i

blanu. Yr un peth fuasai iddo fod dan
ddwfr, ag wedi ei sychu ac-heb ei hau.

Beth os peidiaist â'r drwg, pe byddai hyn
yn bossibl, ac heb ddysgu gwneuthur daioni?

Nid bod dy dir yn lân oddi wrth chwyn,
ond ei fod yn ffrwythlawn o d, a dâl dy ar-

dreth, ac a ddwg i ti elw. Nid dy fod heb
ddilyu meddwdod, aflendid, neu ryw bechod
arall, ond dy fod yn sanctaidd, yn rasol, yn
meddu ftydd ddiffuant, cariad pur, a'r gras-

usau ereill, a'th brawf di yn un cywir, a
dystia am dy hawl yng Nghrist, ac a 'ddwg
i ti elw nefol trwyddo ef.

PENNOD XI.

Y icìliau gweiniaid ar y rhai y mae eneidiau temt-

iedig yin dadleu yn erbyn eu huniondeb eu
hunain.

AwN.bellach at y seiliau gau y maeeneidiau
diffuant yn fynych yn myned arnynt i broíì

eu hunain yn rhagrithwyr, ie, am dro, i ben-
derfynu eu bod yn gyfryw.

1. Rhagrithiwr wyf yn sîcr, modd yr
enaid tlawd, onid'e, ni byddwn fel yr wyf.
Ni ddilynai Duw fi fel hyn.â dyrnod ar ol

dyrnod, gan oddef hefyd i Satan fy nhrin
fel y mae. Hyn oedd y gurfa benaf gan
gyfeillion Iob yn erbyn ei burdeb ef ; ao
weithiau y mae Satan yn Uwyddo mor bell,

nes yw yn peri i'r enaid diffuant ei throi yn
erbyn ei ddwyfron ei hun, gan ddywedyd yn
lled debyg i hwnw, Os yw Duw gyda ni, pa
ham y digwyddodd hyn oll i ni ? Os yw
Duw ynom trwy ei ras, pa ham yr ymddeng-
ys efe yn ein herbyn ?

At. Y mae y tân hwn y tafla Duw di iddo
yn profi fod ynot sorod : a phe dywedit, o
herwydd cael dy gadw yn hir yn y ffwrn,

fod ynot lawer o sorod, ni wrthw^mebwn i

:

ond y mae yn rhyfedd genyf i ti ddarllen
rhagrithiwr allan o'th gystuddiau a'th flin-

derau. Yr annuwiol yn wir a ddefnyddiant

y ddadl hon at roddi nod rhagrithiwr ar j
Cristion : ond mi a feddyliwn na ddylai efo

ei defnyddio i'w erbyn ei hun. Er i'r Bar-
bariaid yn ebrwydd roddi eu barn, pan wel-

sant y wiber wrth law Paul, mai llofrudd

oedd efe, etto, ni thybiodd Paul yn waeth
am dano ei hun o'r achos. Gristion! dyro
di yr un cynghor i ti dy hun niewn cystudd
a phrofedigaeth, ag wyt yn arfer ei roddi
i'th gydfrodyr yn yr un cyflwr, a thi a
ddeui allan o'r fagi. A feiddi di dybied dy
gyfailì ynrhagrithiwr yn unig o herwyddfod
llaw Duw arno ? Na : mi a'th warantaf

,
yr

wyt yn hytrach yn tyneru wrtho, ac yn ei

helpio i atteb yr ammheuon sydd yn codi yn
ei ysbryd oddi wrth y ddadl bennodol hon.

Gallai beri i un wenu wrth weled mor daclus

a-rhwydd y gall Cristion ddattod cylymau ac

ammheuon dyn arall
;
yr hwn, wedi hyny,

panddyger ef i gjiwro'r fath, a ddyrysir ei

hun ganddynt. Y gwr a helpiodd ei gyfaill

dros y gamfa, y mae efe ei hun yn awr yü
methu camu drosti. Y mae Duw yn trefnu

pethau, fel y mae yn rhaid i ni wrth helj

ein gilydd. Yr hon a fu yn fydwraig iger-

eill, nis gall yn iawn gyflawni y swydd iddi

ei hun : ac efe sydd yn genadwr i ddwyi
heddwch i ysbryd un arall, nis gall ei lefarr

wrtho ef ei hun. Y mae y mater yn eglur.

Gristion ; ni ddichon cystudd dy brofi d
)Ti rhagrithiwr ; ond pe byddit yn gwb.
hebddo, gellit yn sicrach feddwl dy fod d
yn fasderddyn. Y mae y mater, meddaf
yn eglur ; ond y mae attalfa ar dy lygaitl d

i ryw ddiben pellach sy gan Dduw i
,-w

ddwyn i ben trwy dy gystudd. Ond fe alla

y dywedi mai nid dy gystudd yn u:iig sydi

yn peri i ti feddwl fel h)Ti am dauat dy hun
ond parhâd maith dy helbul, a'th fod mewi
ty wyllwch hefyd o ran dim teimlad o gariac

Duwyn dy enaid. Nid wyt yn cael un wên«
wynebpryd tirion Duw, i leihau dy drallod

a phe byddai pob peth yn iawn, a thithai

yn wir blentyn i Dduw, a wnai dy D»
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nefol adael i ti orwetM yn griddfan, heb
edrych un araser aruat, i ysgafnhau dy
gystudd â'i bresennoldeb hyfryd ì Am y
cyntaf o'r rhai hyn—hyd dy drallod—ni wn i

am un rheol-fesur a osododd Duw i fesur

hyd croesau ei blant wrthi : ac nid yw yn
gweddu i ni wneuthur un ein hunain. Ond
hyn a wnawn, pan fyddom ni fel hyn yn
gosod terfyn i amser ei geryddon ef

?
fel, os

änt yn hwy na'r dydd a osodasom ni í lawr

yn ein meddyliau (sydd yn debyg i fod yn
ddigon byr, os caiff ein calonau prysur ni

bennodi), yna, rhagrithwyr ydym. Am y
llall, gwybydd y gall Duw, heb roddi sail i

achwyn ar ei gariad, ei guddio dros ennyd.

Âg yn ddiau, y mae iddo le i'w gymmeryd
yn ddrwg iawn, fod i'w blant, y rhoddwyd
o'u blaen sicrhâd digonol am ei gariad atynt

(heb law yr amlygiad teimladwy o hono i'w

heneidiau), ei alw i gwestiwn ; a hyn, am
nad yw yn ymweled â hwynt, ac yn eu cym-
meryd i'w freichiau pan y mynont hwy.
Mewn gair, fe allai fod dy gystudd yn dyfod
felmeddyginiaeth arllwys—Duw yn bwriadu
drwyddo weithio allan ryw lygredd, sydd yn
peryglu dy iechyd ysbrydol, ac yn attal dy
gynnydd mewn duwioldeb. Yn awr, gall

Duw fod yn cadw yr amlygiad o'i gar-

iad (fel y meddygon eu diod loni) i'w roddi

ar ol i'r llali weithio.

„2. Yr wyf yn ofni mai rhagrithiwr wyf,

medd" yr enaid teìntiedig; pa ham ynte y
byddai y fath nychdod ac adfeiliad i'w gael

ynof ? Nod yr uniawn yw myned o nerth i

nerth ; ond myned yn ol yr wyf fi, o nerth

i wendid. Y mae rhai Cristionogion yn te-

bygu peth i'r rhai a alwn yn bobl agos atynt

euîmnain. Os byddi'r rhaihyn golli dimyn
tu masnach—a'r cwbl heb fod yn ol eu

meddv,d, cawn yn sicr glywed am hyny dros-

odd a throsodd ; hwy a soniant am eu coll-

edion ym mhob cymdeithas : ond pan gaff-

ont farchnad«dda, ac elw yn llifo i mewn yn
gyílym, hwy a gadwant hyn iddynt eu hun-
ain—ni soniant am y peth. Pe byddai
Cristionogion yn landeg, hwy a ddywedent
ameuhennillyngystala'ucolled. Ond i gym-
meryd yn ganiataol dy fod yn teinilo adfeil-

iad, a chyfeirio atteb i hyny :

—

At. laf. Yr wyf yn ei addef yn wir fod
Ayr enaid cywir yn tyfu yn gryfach gryfach

:

ond pa fodd ? Yn debyg i'r pren sydd yn
tyfu yn uwch ac yn fwy. Y mae hwn, ni a "

wyddom, yn cyfarfod â chwymp y dail ac â

gauaf, sydd am dro yn attal ei dyfiad. Fel
hyn y gall yr enaid cywir gael attaliad pre-

sennol trwy ryw brofedigaeth : megys Pedr,

yr hwn oedd mor bell oddi wrth dyfu yn
gryfach, pan syrthiodd efe o broffesu i wadu,
ac o wadu Crist i regu ac i dyngu nad ad-

waenai efe ef. Etto, fel y mae pren, pan
ddel y gwanwyn, yn adfywio, ac yn ennill

mwy yn yr haf nag a gollodd yn y gauaf

;

felly y gwna yr enaid cywir. Gwelwn hyn

yn Pedr : ei ras, a fu o'r golwg droa dro, a
ddaeth i'r amlwg mor rymus, fel nas gallai

dim creulondeb oddi wrth ddynion ei yru
yn ol byth wedi hyny. Y mae temtasiynau
ysgytiol yn diweddu mewn sefydliad, yn ol

gweddi yr apostol, " Duw pob gras, wedi i

chwi ddioddef ychydig, a'ch perffeithio chwi,

a'ch cadarnhao, a'ch cryfhao, a'ch sefydlo f
1 Pedr v. 10.

2il. Ymae gwahaniaeth mawr rhwng ad-

feiliad enaid cywir ag un rhagrithiol. Mae
rhagrithiwr yn gwaethygu oddi ar anhoffder

greddfol at ffyrdd Duw. Oddi ymay gelwir

y fath yn " wrthnysig (neu wrthgiliwr) o

galon ;" JDad. xiv. 14. Tra y bu crefydd er

gwasanaeth i'w chwant ef, ac yn rhoddi

rhyw help at ddwyn iddo elwbydol, yr oedd
ganddo yntau rith o sel : ond ar ol i'r ddadl

hon gael ei dwyn ymaith, y mae yn dechreu

ymollwng yn raddol, hyd onid ä yn gwbl
oer
—

'ie, mor galon glaf o'i broffes ag oedd

Amnon o Tamar. Pan ddechreuo y rhag-

rithiwr syrthio, y mae yn brysio myned, fel

careg i lawr y bryn : nid oes ganddo sefyll-

fan ond y gwaelod. Yn awr, enaid tlawd,

dywed yn rhwydd, A feiddi di ddywedyd
fod ynot anhoffder greddfol at ffyrdd Duw ?

Ysgatfydd nad wyt yn gweddio gyda'r un
gwres a thaerineb ag a fu genyt ; ond ai am
nad wyt yn hoffi yddyledswydd, megys cynt,

y mae hyny ? Nid wyt yn gwrandaw y gair

gyda'r un llawenydd ; ond ai nid ydwyt am
hyny yn ei wrandaw gyda mwy o alar?

Mewn gair, oni elli di ddywedyd gyda'r ddy-

weddi, " Pan wyt yn cysgu, fod dy galon yn
effro ;" Can. v. 2. Hyny yw, nad ydwyt
wrth dy fodd gyda'th gyfiwr ammharod^ond
o galon yn dymuno dy fod allan o hono ?

Yr wyt fel dyn â chanddo ewyllys mawr i

godi a bod wrth ei waith : y mae ei galon

yn effro, ond nid yw yn bresennol yn gallu

ymysgwyd o'r llwch sydd yn ei rwymo i

lawr. Mae hyn yn brawf mai nid rhagrith-

iwr wyt.
3. Ond, medd yr enaid tlawd, yr wyf yn

ofni mai rhagrithiwr wyf, am fod ynof y fath

galon ranedig yn y dyledswyddau a gyflawnir

genyf. Yn fy myw nis gallaf fwynhau cyf-

eillach â Duw mewn dyledswydd, heb i ryw
chwant fíiaidd fod yn. ymwthio i fy meddyl-

iau tra ar weddi, yn gwrandaw y gair, neu
yn myfyrio : yn awr, yr wyf yn uchel i fyny

gan ryw feddwl hunan-glodus
;
yn fuan, wedi

fy mwrw i'r ddaear gan feddwl bydol: a
rhwng y naill a'r llall, ychydig seibiant

sydd i mi oddi wrth y fath gymdeithion.

Ond a oes y fath bryfed yn magu heb law

yn nhomen calon ffals ragrithiol.

At. Gwae fyddai i'r goreu o'r saint pe

gwnai cyfodiad a chynnhyrfìad y fath fedd-

yliau a'r rhai hyn—neu waeth na'r rhai hyn
—brofì fod y galon yn rhagrithiol. Gwylia
ynte, rhag penderfynu am dy gyflwr oddi

wrth y rhai hyn ynot ; ond ystyria agweo^d
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ac ymddygiad dy galon tuag atynt. Atteb
i'r ychydig holion hyn ; ac fe allai y gelli

weled y purdeb drwy y niwl a godasant hwy
yn dy enaid.

laf. Pa groesaw cyfeillgar sydd i'r fath

feddyliau gyda thi, pan ymgynuygiant ar-

nat mewn dyledswydd ? Ai y rhai hyn y

w

y gwestwyr a ddisgwyliaist ac y trwsiaist

dy ystafelì iddynt ? A aethost ti at ddyled-

swydd i gyfarfod â'r cymdeithion hyny?
Ai ynte tori i mewn yn anfoesgar a wnânt
arnat, a thrwy orthrech, dy ddwyn, fel y
rhagddywedodd Crist wrth Pedr mewn
achos arall, lle ni fynit? Os fel hyn, pa
ham yr ammheuit ti dy burdeb? Ai ni

wyddost ti fod y diafol yn onneawr hyf, ac

yn beiddio dyfod lle y gyr nad oes neb a

ofyn iddo eistedd.i lawr—ac mai yr enaid

hwnw yn unig a all efe alw yn dý iddo, Ue

y mae yn cael gorphwysdra : Luc xii. 24.

Beth pe byddai i dorf o derfysgwyr, tra y
byddoch ar liniau mewn gweddi, sefyli wrth

eich flfenestr, a rhuo a bloeddio ar hyd yr

amser y byddoch yn gweddio ? Nis gallai

hyn lai na'ch aflonyddu fyn dost. Ond, a

fyddai i chwi, oddi wrth yr aflonyddwch a

wnânt hwy, syrthio i ammheu eich cywir-

deb yn y ddyîedswydd ? Yn ddiau, yr un
petli yw bod yr aílonyddwch yn y fynwes
ag yn yr ystafell, ond i'r enaid fod heb garu

y naill mwy na'r llall.

2il. Ai eistedd yn foddlawn yr wyt gyda
dy gymdeithion hyn, ai ynte arfer pob modd-
ion a elli at gael gwared o honynt mor fuan

ag y byddo modd ? Nis gall purdeb eistedd

yn ílonydd i edrych ar y fath helynt yn yr

enaid: ond, fel gwas ifyddlawn, pan doro

lladron i d ei feistr, er eu bod niewn grym
a nifer yn drech nag ef, fel nas gall efe eu

gwthio allan â'i ddwylaw ei hun, efe a enfyn

yn ddirgel am help, ac a gyfyd y dref arnynt.

Gweddi ydyw cenad yr enaid cywir : y mae
yn ehedeg i'r nef mewn llawn brys ar yr

achos hwn ; a'r enaid yn cyfrif ei hun, gyda
Ionah, megys ym mol uffern, tra y mae yn
rhwym wrth y fath feddyliau ; ac mor
llawen, pan ddel cynnorthwy i'w achub o'u

dwylaw, ag oedd Lot pan waredodd Abra-

ham ef o ddwylaw y brenhinoedda'i dygas-

ant ymaith yn garcharor.

3ydd. Ond, ysgatfydd y dywedi, er na

feiddi wadu anfoniad dy gri i'r nef yn eu

herbyn, etto, nad wyt yn clywed newydd
am dy weddi, ond dy fod o hyd dan eu

gormes, yn flin arnat fel o'r blaen ; a hyn
yn chwanegu dy ofn fod dy galon yn ddryg-

ionus
;
pe amgen, y cawsai dy wcddi ei

hatteb, a thithau dy waredu oddi wrth y
llettywyr hyn.

At. Gallasai Paul ddywedyd felly gystal a

thithau, pauyrattolygoddefe ar yr Arglw-ydd

deirgwaith; ond nis gallai gael y Bwmbw]
o'i gnawd : 2 Cor. xii. 8. Nid yw efe wrth

Jiyn yn dangos mai rhagrithiwr wyt, ond yn

rhoddi i ti fantais deg at brofi dy gywirdeb.
|

Nid yn annhebyg iawn i'w driniaeth â'r Js-

raeliaid ; o flaen y rhai ni yrodd efe mo'r

cenhedloedd allan ar frys, fel y disgwyliaj

ant hwy, ond efe a'u gadawodd fel drain yn
eu hystlysau. A pha ham ì Clywch y
rheswrn o enau Duw ei hun :

" I brofi Israel

trwyddynt hwy, a gadwent hwy ffordd yr

Arglwydd, gan rodio ynddi, feì y cadwodd
eu tadau hwynt, neu beidio ;" Barn. ii. 22.

Felly y mae Duw yn gadael y llygredig-

aethau hyn ynot ti, er prawf ai ymroddi a

wnei di o'r diwedd i fod yn heddychol â

hwynt, ynte parhau i ymladd â hwynt, a

gweddioyneuherbyn : a thrwy y parhad hwn

y profi dy hun yn un cywir yn ddiau. Ni
wna calon fìals byth mo hyn. Buan y cynl

mer efe ei atteb, sydd heb ddymuno o'i galon

y peth y mae yn ei ofyn. Y rhagrithiwr,

pan weddia efe yn erbyn ei lygredd, y niae

yn myned ar neges ei gydwybod, nid ei

ewyllys : yn debyg i was sydd heb garu y
genadwri y mae ei feistr yn ei anfon arui,

ond heb feiddio ei anfoddhau ef ;
am hyny,

y mae yn myned, ac yn curo, ysgatfydd, yn

nrws y gwr yr anfouir ef nto ; etto yn wan-

aidd iawn, gan ofni i neb ei glywed : y cwbl

a wna efe sydd yn unig i gael chwedl deg

i'w feìstr, i ddywedyd ei fod wedi bod yno.

Felly yn uniawn y gweddia y rhagrithiwr,

yn unig i gau safn ei gydwybod â'r ffug hwn,

ei fod wedi gweddio yn erbyn ei chwant

:

y mae yn dda ganddo gael y weddi dros-

odd, ac y mae yn well ganddo ei fod yn

dychwelyd heb ei neges. Gan hyny, craffa

ar ymddygiad dy galon mewn gweddi ; 1
barna dy hun yn un cywir neu aughywir

wrth hyny—nid wTrth lwyddiant presennJ

dy weddi. Gall Duw gymmeryd yn dirion

dy fod yn gofyn yr hyn yn bresennol y
mae efe yn gweled yn well ei nacau na'i

roddi. Ti a fynit i'th lygredigaethau oll

gael eu taraw i lawr ar un dyrnod, ac i]th

galon fod mewn agwedd i weithio gwaith

dy Dduw heb attalfa na rhwystr gan cli want

oddi mewn, na diafol oddi allan, oni fynit ?

Mae Duw yn cymmeradwyo dy sel yn fawr,

fel sel Dafydd gynt, yr hwn oedd â'i fryd

ar adeiladu tend iddo ; ond fel na welodd

efe yn addas i'r t gael ei godi yn amser

Dafydd, gan ei gadw hyd amser heddych-

lawn Solomon; felly, ni fyn efe chwaith roi

dy lawn ddymuniad i tithau yi j bywyd

hwn, gan ei fod yn cadw y rydd-fraint hon

fel rhan enwedigol o freinlen y ddinas

uchod, nad oes neb yn ei mwynhau ond y
saint a ogoneddwyd sydd yn anneddu yno.

N' mae efe yn wir wedi dysgu i ni'weddio,

"Gwneler dy ewyllys ar y ddaear, megysy

mae yn y nef ;" etto, rhaid yw i m ddis-

gwyly llawn atteb i hyn pan ddelom yno.

önd âm hyny, enaid tlawd, dysg di gym-

meryd y nacâd hwn fel y cymmerodd

Dafydd ei nacâd yntau. Ni ddai'fu iddo ef
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I

ammheu cariad a ffafr Duw, o herwydd na
fynai Duw adael iddo adeiladu y t ; ac ni

pheidiodd efe a pharotoi defnyddiau tuag

f ato ; eithr efe a wnaeth yr hyn a allai, er na

| chaífai wneud yr hyn a fynai. Pell fyddo

oddi wrthyt tithau, fod i ti, o herwydd hyn
fwrw ymaith dy hyder yn Nuw, na rhoddi

í
heibio dy ymdrech dros Dduw, yn marwhau
|dy lygredd, ac yn chwanegu at dy ystôr

ibresennol o'i rasusau ef : y rhai hyny, er eu

bod yn awr yn ammherffaith, heb eu gor-

phen, efe a'u defnyddia yn yr adeilad nefol y
( mae yn dy fwriadu iddi. Yno y bydd holl

iddarnau toredig ein grasusau candryll, os

,
gallaf felly ddywedyd, wedi eu cyfanu gan
allu a doethineb Duw, fel y gwnânt i fyny

un adeilad ogoneddus o sancteiddrwydd
perffaith, a fydd yn fwy i'w ryfeddu gan

_

augylion y nef am ei gwneuthuriad rhagor-

wych nag oedd teml Solomon gan ddynion,

pan ydoedd yn ei llawn ogoniant.

4ydd. O ! medd yr enaid temtiedig, yr

wyf fi, weithiau, yn cael ceryddon gan fy

nghydwybod fy hun, fy mod yn rhagrithiol

yn y ddyledswydd yma, a bod llawer o ffals-

[edd calon yn y gwaith acw yn dangos ei hun;

ac os yw fy nghalon yn fy nghondemnio, pa
fodd y gall fod yn amgen na'm bod yn
rhagrithiwr?

At. Mi a geisiaf ddattod hyn drwy osod

dau nodiad i lawr, a'u cymnihwyso at yr
achos mewn llaw.

laf. Gwahaniaethwn rhwng cydwybod
a a wrth iawn reol yn ei barn, a chydwybod
a ä wrth reol gau.

2il. Rhwng cydwybod a à' wrth iawn reol,

ac a ddysgwyd yn iawn pa fodd i'w defn-

yddio, a chydwybod a fyddo yn barnu wrth
iawn reol, ond heb ei dysgu yn iawn yn y
defnyddiad.

laf. Dyna y pryd y mae cydwybod ýn
myned wrth iawn reol, pan fyddo yn seilio

ei chyhuddiad ar air Duw : o herwydd gan
nad yw hi ond îs swyddog, y mae yn rhwym

I wrth gyfraith sydd raid iddi ei dilyn ; ac

nis gall hono fod ond yr hyn a osododd Duw,
yr hwn sydd yn rhoddi iddi hi ei hawdur-
dod a'i swydd. Y gyfraith hon yw gair Duw,
a hwnw yn unig. Felly, yr ydym i roddi crecí

i'n cydwybod, pan fo yn gorchymyn neu yn
1 gwahardd, yn condemnio neu yn rhyddhau,
pan allo hi ddangos ei gwarant allan o air

;

Duw am y rhai hyn. Os amgen, fel y gall

\
deiliad a fyddo yn cael cam mewn îs lys, ac

! yn methu cael cyfiawnder yno, appelio at lys
'< uwch ; felly y gall ac y dylai cydwybod
;

appelio at air Duw ; a chi a ddylech wybod
;
ei bod yn gynneddf mor lygredig wrth na-
turiaeth ag un arall ; a'i bod yn fynych yn

[

cael ei defnyddio gan Satan i dwyllo y da

;

a'r drwg, y duwiol a'r annuwiol. Fe geir

I

llawer sydd yn gwybod, meddant, fod eu
1 cydwybodau yn llefaru heddwch wrthynt,
wedi eu siomi a'u twyllo pan agorir y llyfrau.

Ni bydd dim o'r fath ryddhâd i'w gael yn
llyfr y gair ag a roddodd cydwybod yn eu
llaw hwynt. Ac fe fydd aml enaid grasol,

a dreuliodd ei ddyddiau mewn ofn parhaus
am ei gyflwr ysbrydol, ac a gadwynwyd
mewn daeargell dywyll cydwybod flinderog,

yn cael ei ryddhau y pryd hyny, a gosod ei

gyn yn erbyn Satan am gamgarchariad, ac

am derfysgu ei gydwybod er aflonyddiad

i'w heddwch. Ac yn awr, caniatâ i mi ofyn

iti,enaiddruan,sydd yndywedyd fod dygyd-
wybod yn dy guro fel rhagrithiwr, A wyt ti

yn rhagrithiwr profedig wrth y gair ? A y

w

dy gydwybod yn dangos i ti air o gyfraith

Crist sydd yn dy brofi felly ? Neu, onid y

w

Satan yn hytrach yn gwneud cam â thi yn dy
ofn, ac yn chwareu â thynerwch dy ysbryd,

sydd wedi ei lenwi â'r teimlad o'th bechodau,

hyd onid wyt yn barod i goelio rhyw ys-

gogiad o'th fewn a fyddo yn dywedyd rhyw
ddrwg am danat ? Yr wyf yn sicr ei bod yn
fynych felly. Ac am yr ofnau a'r curfeydd

sydd ym mynwesau rhai trueiniaid, y maent
yn debyg i'r swn a godir ambell waith am
ryw newydd mawr iawn gan rai sydd â'u

bwriad am siomi y wlad. Ehyw siarad a
murmur mawr a gewch yn safn pawb am
ypeth: onddilynwch ef i'w ffynnonell, ac

nis gellwch gael sail iddo, nac un dyn cred-

adwy i'w wirio. Fel hyn y mae yma—rhyw
sn ym mynwes y Cristion temtiedig, a

dadwrdd megys yn barhaus jn ei glustiau,

Ehagrithiwr ydwyf fi
; y mae fy nghalon

yn ddrygionus—rhith yw fy ngwaith i gyd.

Ond pan elo y truan i chwilio o ddifrif am
gael y peth i'r amlwg, gan alw ei enaid ym
mlaen, a dechreu ei holi yn ol y gofynion a
esyd y gair at brofi ein cywirdeb, nis gall

efe wirio y cyhuddiad yn ol un o honynt i'w

erbyn ei hun. Ac o'r diwedd, y mae yn caeî

nadyw ond alarwm twyllodrus o uffern, wedi
ei roddi allan i beri iddo ryw flinder a dy-

chryn am y tro, er na bydd er drwg iddo yn

y diwedd. Fel celwydd rhai gwladwyr cyf-

rwys, yr hwn, er ei ffalsedd amlwg yn y
diwedd, etto a wna iddynt hwy ryw wasan-
aeth tra y coelier ef yn lle gwir. Megys y
mae un cwestiwn difrifol o fath hwn, o'i

ddwys wasgu at ragrithiwr noeth, yn ddigon
i'w darawyn fud—Pa addewid sygenyt o fewn
yr holl Feiblo'th du am dy iachawdwriaeth

?

Felly y mae yn ddigon i ryddhau yr enaid

terfysglyd oddi wrth ei ofnau o'i fod yn rhag-

rithiwr, os- bydá. iddo ond—fel Dafydd

—

ofyn i'w enaid am un ddadl wir ysgryth-

yrol am ei aflonyddwch :
" Pa ham y'th

ddarostyngir, fy enaid; a pha ham y ter-

fysgi ynof" (Salm xlii. 11)? Mae gan yr
enaid cywir sail gref i'w ffydd yn y gwaelod,

er i Satan allu bwrw peth llaid drosti, i beri

iddo ofni anturio ei droed arni.

2il. Mae yn rhaid i ni wahaniaethu rhwng
cydwybod wedi ei dysgu yn iawn, a chyd-
wybod a gamddysgwyd. Dichon fod yn
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rheolaidd, o ran dewis yr iawn reol, ond heb

ddysgu yn iawn pa fodd i ddefnyddio y rheol

hon yn achos neillduol y dyn. Yii wir, yn

nherfysg ysbryd y saint, y mae cydwybod
weithiau yn llawn o Ysgrythyr, acyn seilio

eibarn arni ; ond gyda deongliad drwg iawn.

O ! medd yr enaid tlawd, y mae'r lle hwn
yn fy erbyn i :

" Gwyn ei fyd y dyn ni

chyfrif yr Arglwydd iddo anwiredd, ac ni

byddo dichell yn ei ysbryd ;" Salm xxxii. 2.

Dyrna ddarluniad o enaid cywir, medd efe
;

y mae yn un heb ddichell (neu dwyll) yn ei

ysbryd ; ond yr wyf lì yn cael llawer o

dwyll ynof fi ; am hyny, nid un cywir ydwyf

.

Yn awr, dyma gasgliad gwan iawn ; 'ie,

camgasgliad. Wrth ysbryd heb ddichell

neu dwyll, ni feddylir un heb y radd leiaf o

dwyll neu ragrith yn aros yn ei galon ; dyma
un na chafwyd ei fath er y cwyinp, ond

Crist ei hun mewn cnawd marwol. Bod
heb ddichell yn yr ystyr llym hwn, a bod heb

bechod, yr un peth ydynt ; a rhagoriaeth

perthynol i Grist yn unig, tra ar y ddaear,

yw hwn :
" Ni wnaeth bechod, ac ni chaed

twyll yn ei enau ;" 1 Pedr ii. 22. Ac am
hyny, pan gaifom yr un fath ymadrodd wedi

ei gymmhwyso i'r saint (fel i Lefi, "Anwir-
edd ni chafwyd yn ei wefusau ;" Mal. ii. 6 :

ac i Nathanael, " Wele Israeliad yn wir, yi:

yr hwn nid oes dwyll" {Ioan i. 47), y mae
yn rhaid i ni ei ddeall mewn ystyr îs : ac y
mae hwnw yn ystyr a'i haddasa at gyflwr

ammherfiaith y saint yma isod. Felly, na
roddwn yr hyn oedd yu goron Crist yn unig

ar y ddaear, ac sydd yn wisg gan y saint a

ogoneddwyd yn y nef, i'w wisgo gan y
Cristion gwan tra yn milwrio ar y ddaear,

nid yn unig yn erbyn diafol oddi allan,

ond corpli o bechod oddi mewn. Sych dy
lygaid etto, enaid tlawd ; ac yna, os darlleni

fanau cyífelyb, ag Ysbryd Duw yn llefaru

ynddynt mor uchel a dyrchafedig am ras ei

saint, ti a gei weled nad yw efe yn gwirio

Eerfíeithrwydd eu gras, fel yn lân oddi wrth
ob cyminysg o bechod, ond yn hytrach i

gysuro trueiniaid methedig, ac i groesi eu

tuedd wanfíyddiog hwynt. Tra y maent
hwy, wrth edrych ar eu hammhurdeb, yn
barod i edrych ar eu purdeb fel pe ni byddai
ddim, y mae efe yn dadgan ei gyfrif mawr
o'u gras bychan hwynt, trwy son ani dano
fel pe byddai yn berfíaith, a'u rhagrith yn
ddim. O, Gristion! mynai dy Dduw i ti

wybod nad wyt ti ddim parotach i edrych

heibio i'th ras bychan, gan ofn y rhagrith a

weli yn gymmysg âg ef, nag yw efe i edrych

heibio i'th lygredigaethau mawrion di, gan
wres ei gariad at y gras gwan, etto cywir, y
mae yn ei weled ynot. Fe garodd Abraham,
ac fe addefodd, ei gâr Lot, pan yn garcharor,

wedi ei ddwyn ymaith gan y brenhinoedd
cenhedlig hyny ; felly y câr Duw dy ras

dithau, sydd yn agos o waed ato, pan y bo
dan iau drom gan y gelyn, yn dy fynwes

dy liun. Ac er dy gysur, gwybydd, paiJ
agorir llyfrau, a llyfr dy gydwybod hefyd,H
yn nydd mawr Crist, mai Crist ei hun fyddjj

deonglwr y ddau. Nid yr ystyr a roddaist ti

iddynt yn annhymmer dy enaid terfysglydj

pan eu darllenaist âgesboniad SatanarnyntJ
a gaitì" sefyll, ond barn Crist. Ac yn dcìiau,

y mae efe eisoes wedi dadgan ei farn o

blaid gras gwan pan oedd ar y ddaear, fel

nad oes i ti, enaid tlawd, achos i ofni y
bydd iddo yno gondemnio yr hyn a ganmol-l

odd ac a gofleidiodd efe mor anwyl yma.j

Ystyria ei gyfeillach caredig gyda'i ddis-l

gyblion, a'i dystiolaeth o blaid ei ras yn-j

ddynt, pan nad oeddynt yn ddiau ondl

Cristionogion ieuaingc a gweiniaid mewiJ
gwybodaeth ac ymddygiad hefyd. A chofid

am yr hwn yr oedd ei ofal mwyaf dros eil

yn gweiniaid, ac am driniaeth dyner idd-j

ynt pan oedd i fyned oddi wrthynt i'ij

nef ; ni fydd efe ei hun yn annhirion wrth-j

ynt ar ei ddychweliad, mi a warantaf.

PENNOD XII.

Pedwar nod neu arwydd o wirionedd calon
neu burdeb.

Wedi dryllio y drychau gwenieithus, yn j
rhai y mae rhagrithwyr yn arfer edrych.

nes syrthio mewn cariad â'u hwynebau lliw-

iedig eu hunain, a thybied eu hunain yi

wyr cywir ; ac hefyd, y drychau sydd yi

gwrthuno gwyneb hardd a glendid naturió!

yr enaid diftuant, nes peri iddo ammheu j

gwir ras Duw sydd yn disgleirio arno, äf yi

awr ym mlaen i dynu rhai darluniadau, ac

:

osod i lawr rai nodau diammheuol o'r gwir-

ionedd calona'rpurdeb duwiol hwn. Trwj
hyn, gallwn gael "gwell mantais at osod poi

un yn ei gyflwr ei hun.
DOSB. i.

1. Y mae calon gywir yn galon newydd
Gelwir rhagrith yn hen lefain :

" Cei*thwct

allan yr hen lefain, fel y byddoch doeí

newydd ;" 1 Cor. v. 7. Toes wedi ei surc

unwaith â lefain, ni chyll mo'i ílas : ac n:

phaid natur lygredig a bod yn rhagrithiol,

nes y peidia a bod yn natur lygredig. Nail

ai rhaid i'r galon gael ei gwneud yn newydd
neufe geidw ei hen naws. Gellir arfer rhyw
fedr at ei chelu, a throi draw ei hanflas odd
wrth ereill am dro, fel y dichon blodau
pheraroglau ddwyn sawyr celain bwdr : etto

ai-os yr un a wna y gelain bydredig a'i

galon lygredig hefyd. Hwy a ddywedani
am y paun, er i chwi rostio a fynoch arno

etto pan oero, mai anijnrwd fydd ei gig dra
chefn. Yn ddiau, y mae felly yma

;
gwnaec

calon anianol a fyno ; er iddi gymmhell arn

ei hun y radd uchaf o ymddangosiad crefydd

ol, nes ei fod i'w weled yn boeth eirias o sel

etto, ond aros ychydig, hi a ddaw i'w hei
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wedd, ac a'i dengys ei hun nad yw hi ond y
peth oedd hi—drwg a ífals. TJn galon, a

chalon newydd, trugareddau y cyfammod
ydynt ; ìe, wedi eu haddaw felly, nes yw y
newydd yn addawedig, i wneud y galon yn

im :
" Ehoddaf iddynt un galon, ac ysbryd

newydd a roddaf ynoch ; tynaf hefyd y
galon gareg," &c. Ezec. xi. 19. Ymae Duw
yn addaw iddynt un galon, sef ysbryd di-

ffuant at Dduw a dyn, yn wrthwyneb i galon

ranedig, calon a chalon, nodrhagrith. Ond
pa fodd y rhydd efe hon ? Mae yn mynegi,

I Ehoddaf i chwi ysbryd newydd." A pha

fodd y gwna efe hyny ? " Tynaf ymaith y
galon gareg, a rhoddaf i chwí galon o gig."

Ar y geiriau hyn, y mae un yn eglurhau yn

dda fel hyn, " Mi a roddaf i chwi un galon;

ac at wneud hyny, mi a'i bwriaf hi o'r new-

ydd ; at wneuthur hyny hefyd, mi a'itoddaf

ac a'i meddalhâf hí." Fel un â chanddo

lawer darn o hen arian yn ei ymyl, ac yn
bwriadu eu gwneutbur yn un llestr

; y mae
yn gyntaf yn ymroddi i'w bwrw o'r'newydd,

ac yna yn eu taflu i'r tân i'w toddi, ac felly

o'r diwedd yn crynhoi y cwbl yn un darn.

Yn wir, y mae calon dyn wrth natur yn
beth tra rhanedig—yn ddrylliau, darn i'r

creadur hwu, a darn i'r chwant acw. Un
pryd, y mae y gwagedd hwn yn ei gyfiogi, fel

Leah yn prynu Iacob gan Eahel ; ac yn fuan

wedi iddo fod ar ryw galedwaith am hwnw,

y mae yn llogi ei hun i un arall.
#

Wedi ym-
ranu fel hyn y mae dyn a'i serchiadau. Yn
awr, am y rhai etholedig (a arfaethodd Duw
i fod yn llestri i barch, cyssegredig i'w was-

anaeth sanctaidd ef), y mae yn eu bwrw i

dân ei air, fel y byddo iddo, wedi eu medd-
alhau a'u toddi yno, eu bwrw yh newydd,

megys i un wedd sanctaidd, trwy ffurf-

newidiad ei ysbryd. Trwy hyn y mae y dyn
oedd o'r blaen wedi ymranu oddi wrth
Dduw, a'i golli rhwng y creaduriaid

_
a'i

chwantau, yn cael ei galon bellach wedi ei

chasglu i Dduw oddi wrthynt oll : y mae yn
edrych â llygad syml ar Dduw,ac yngweithio

drosto yn yr hyn oll a wna. Gan hyny, os

mynit wybodayw dygalon yn gywir, ymofyn
awnaed hi fel hyn yn newydd. A friodd
Duw di i'w ffwrn ? A ddarfu i'w air erioed

ymaflyd fel tân ynot, nes meddalu dy galon

galed, a thoddi dy ysbryd ammhur, hyd onid

wyt yn awr yn gweled y rhagrith enbyd, y
balchder, yr anghrediniaeth, a'r cyfì'elyb,

oedd o'r blaen yng nghudd, fel sorod yn y
mettel, cyn i'r tân ei gael allan? Ac a wyt
ti, nid yn unig yn ei weled, ond yn ei weled

mewn gwahaniad a neillduad oddi wrth dy
enaid, nes wyt ti, a fendithiaist dy hun fel

un mewn cyfiwr da, yn awr yn galaru am
dy ffolineb yn hyny, gan addef o'r galon

y fath greadur diflas i Dduw oeddit yn dy
holl waith ? Y pethau o#dd mor odidog a

gwych yn dy olwg—dy gyfiawnder moesol,

cad dy egjwys, a rhedeg dros ryw ychydig

ddyledswyddau yn dy deulu, nes i ti dybied

fod y nef dan arwystliad (mortgage) i ti am'

danynt ; a yw yn alar genyt feddwl am y
modd y gwatwaraist Dduw â'r coegluniau

rhithiol hyn oddi allan, tra yr oedd dy
chwant yn cael croesaw o fewn dy fynwes,

ac yno yn sugno gwaed calon dy serchiadau

gwresocaf ? Mewn gair, a elli di ddywedyd
dyfod, nid yn unig wedi toddi i dristwch

am y rhai hyn, ond dy fod yn cael áy galon

(a fu mor wyrog a rhanedig, rhwng creadur-

iaid a chwantau) yn awr wedi eu huno i ofni

enw DuwJ A wyt ti yn ddyn o un bwriad,

gan ddilyn hwnw uwch law pob peth, a

hyny i foddloni Duw, er i ti anfoddloni

pawb arall ? A yw dy gariad yn un am
garu Crist, a bod yn garedig ganddo ? Os
yw ffrydiau dy serch fel hyn, wedi eu casglu

(trwy alluog nerth Duw yn eu hadnew-
yddu) i'r un rhedle hwn, ac yn rhedeg yn
hyfryd gyflym yn y ffordd hon

;
yna, ben-

digedig wyt ti gan yr Arglwydd : tydi yw
yr enaid cywir yn ei gyfrif ef, er fod

llawer o lygredd ynot, sy'n diwyno dy ffrwd,

ac yn oeisio rhwystro rhyddrediad dy enaid

tuag at Dduw : gall hyn beri i ti t>eth

rhwystr, fel y gwna mynyddoedd a chreigiau

i afon ar ei rhediad i'r môr, gan beri^ aml
droelliad a thro i'w dwfr

;
yr hwn, oni bai

hyny, a äi y ffordd nesaf, ac ar ei uniawn
iddo. Felly y gall dy lygredd dithau sydd

etto o'th fewn dy roddì weithiau allan o'th

ffordd o ufudd-dod : etto, cywirdeb a ä ym
mlaen, fel y dwfr ar ei hynt, er hyn i gyd

;

ac ni'th âd nes dy ddwyn, er mai trwy beth

cwmpas, at dy Dduw, yr hwn sydd wedi

cael y fath le yn dy galon, fel nas gelli

byth mo'i anghofìo.

Ond os ni amlygwyd rhagrith dy galon

fel hyn erioed i ti, ac onid yw yn adgas

genyt, ie, oni roddwyd egwyddor newydd
yn dy fynwes i droi llanw dy enaid yn groes

i rediad naturiol dy serchiadau (ond dy fod

yn unig oddi ar dy dyb dda am danat dy hun,

o herwydd rhyw wael addurniadau yn dy
broffes, yn ei gymmeryd yn ganiataol dy fod

yn gywir o galon), mi a feiddiaf dy ddadgan
yn rhagrithiwr brwnt. Gall y byd, ysgat-

fydd, dy seintio ; ond fel yr wyt, ni byddi

yn sant byth yng nghyfrif Duw. Wedi i ti

harddu a hoewi dy hun yn eithaf gwych i

ddull Cristion, hi fydd genyt er ^cwbl ond
gwyneb sant a chalon rhagfithiwr. Nid yw
i'ater pa beth fyddo yr arwydd, pe byddai

angel yn hongian oddi allan, os Satan a

phechod sydd yn byw oddi fewn. Addurn-
iadau newydd ar hen ddilledyn, ni wnânt
mo hono yn newydd, ond yn unig rhoddi ar-

no ddull newydd. Ac yn ddiau, nid trefn

dda yw myned i draul fawr i wychu hen
wisg, a ä yn fuan yn llarpiau ac yn fratiau,

pan wnai ychydig chwaneg brynu un new-
ydd a barhäai. Ac onid gwell fyddai ym-
gais am galon newydd, fel y byddo yr hyn
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oll a wnei yn dderbyniol, a thithau yn gad-
vedig, nag i ti golli yr holl boen a gymmeri
mewn crefydd, a dy hunan hefyd, o ddiffyg

ei chael/

DOSB. II.

2. Y mae calon syrnl, ddihoced, yn galon
heb ddyblygion. Y mae y rhagrithiwr o
eppil y sarph

;
gall, fel y sarph, ymgrebaclm

neu ymestyn er ei fantais, heb chwennych ei

ddangos ei hun yn amlwg i wybyddiaeth
ereill. Ac y mae iddo achos i fod felly

;

canys efe a yr fod iddo fwyaf o goel Ue y
mae yn lleiaf adnabyddus. Y mae y rhag-
rithiwr yn un sydd yn dwfn geisio i guddio
ei gynghor (Esa. xxix. 15); "eu calon sy

ddofn ;" Salm lxiv. 6. Y mae eu meddwl
a bryd eu calon yn gorwedd na yr neb pa
mor bell oddi wrth eu geiriau. Y mae calon
ddiffuant, fel dwfr gloew mewn ffrwd : gell -

wch weled i waelod ei fwriadau wrth ei eir-

iau, a chymmeryd mesur ei galon wrth ei

dafod. Mi a glywais ddywedyd fod clefyd-

au y galon i'w gweled yn ysmotiau y tafod :

ond gall y rhagritliiwr ddangos tafod glân,

etto, a'i galon yn aílan. Y neb a wnaeth y
ddiareb hono—" Llefara fel y'th welwyf,"
ni feddyliodd am y rhagrithiwr, yr hwn a
lefara fel na weloch ef. Y cymmylau tewaf
a fedd efe yn amwisg i'w ddrygioni yw ei

dafod crefyddol a'i broffes dywodlyd. A
fynit ti wybod a oes genyt galon gywir yn
dy fynwes ? Edrych a òes genyt galon
syml. Gwel liwynt yn gyssylìtiedig yn 2
Cor. i. 1 2. Yr oedd ymddygiadPaul a'r lleill

o genhadau ffyddlawn Crist ym mysg y Cor-
inthiaid mewn symlrwydd a phurdeb duw-
iol. Ni feddent hwy un blwch cauad o fewn
cell eu calonau, i gadw yn gyfrwys ynddo
ddim o'u bwriadau rhagddynt, fel y gwnai
yr apostolion gau. Yn awr, y symlrwydd
hwn sydd yn y galon gywir a ymddengysyn
y tri phetli neillduol hyn :

—

] af . Y galon gywir a ymddug gyda syml-
edd tuag ati ei hun ; a hyn mewn dau beth
yn benaf :

—

(laf.) Mewn manwl ymchwiliad iddi ei

hun : hyn a wna hi liyd eithaf ei gallu.

Ni fyn hi ei throi draw â rhyw fîüant,

neu â'r fath rith-esgus moesgar ag a rodd-

odd Rahel i Laban, tra yr oedd hi yn gyf-

rwys yn eistedd ar ei ddelwau ef . Na : hi

a fyn gytrif gan yr enaid, a hwnw yn fath

nn ag a'i galluoga ef i roddi cyfrif teg i

Dduw, ar warant yr hwn y mae hi yn cyf-

lawni ei swydd. O ! yr ofn a ddengys y cyf-

ryw un, rhag i un chwant lechu o'i olwg, fel

Saul ym mysg y dodrefn, neu i un gras gael

ei fathru o ddiofalwch, trwy ei guddio neu
ei wadu ! Gwelwn Dafydd, pan y cafodd ei

feddyliau am Dduw (a fyddai yn arferol o'i

loni, a bod iddo yn gyfeillion hyfrytaf), yn
awr yn peri rhyw derfysg yn ei ysbryd :

" Cofìais Dduw, ac a'm cythryblwyd ;" Salm
lxxvii. 3. Y gwr duwiol hwn, dan synu

pa beth a allai y mater fod, gwnewch ondl
edrych fel y mae yn manwl chwilio—y mad
yn chwilio yn ol ac ym nilaen beth a fuasai
triniaethau Duw arno

; y mae yn " ym-
ddiddan â'i galon," ac yn " chwilio yn ddy-
fal "yno : adn. 6. Nid yw efe yn rhoddi i

fyny nes dwyn y gwaith i ben : ac ar o)

cael mai ynddo ei hun yr oedd aflonyddwr
ei heddwch, nid yw efe mor dyner o'i en*
da ei hun ag i feddwl niygu y mater na'i

lyfnhau ar y wyneb ; ond y mae yn dal y
y lleidr, yn cyhuddo ac yncyfaddef ei bechod,
gan gyfiawnhau Duw, yr hwn yr oedd o'i

blaen wedi meddwl yn galed am dano •

"A dywedais, dyma fy ngwendid ;" achi. 20.

Fel pe dywedasai, Yn awr, Arglwydd, y
gwelaf y Ionah a barodd yr ystorm yn fj

mynwes, ac a'm gwnaeth mor anghysuruí
yn holl amser fy nhrallod hwn : fy anghred-
iniaeth i, hwn a'm cryniodd i lawr, i wran-
daw felly ar y gofid a'r teimlad o'm cystudd
presennol, fel na adawai i mi edrych i fynj
at brofìadau gynt ; ac felly, tra yr anghofiaií

y rliai hyny, mi a feddyliaîs yn annheilwng
am danat ti. Dyma enaid syml a gonest yr
wir ! Pa berthynas wyt ti, O ddyn, i Da-
fydd dduwiol ì Ai dyma dy ffordd di ai

chwilio dy enaid ? A wyt ti yn gwneud hyr
o ddifrif, fel pe byddit yn chwilio am lofrudc

cudd yn dy d ! Mor awchus am gael hyc
i'th bechod ag y bu un Pabydd, yn nyddiai
Mari, i gael gafael ar Brotestaniaid ; wrtr
olrhain pa rai, hwy a frathent eu cleddyfai

a'u ffyrch i welyau ac i wair rhag eu boc
yno ! Neu, tra yr wyt ar y gwaith hwn, i

wyt ti yn ymgadw rhag myned yn rliy bell

fel na chanfyddech y peth yr wyt am edrycl
drosto ? neu yn ofni aros yn rhy hir, rhag
gydwybod wneud i ti fynegiad annymunol
Dywedodd Tertullian am yr erlidwyr pagan
aidd, " Na fynent wrandaw amddiffyn Crist

ionogion, o herwydd na allent wedi hyny yi

hawdd eu condemnio, gan mor dday gweli<

eu hachos." Y gwrthwyneb sydd yn wi
yma : ni faidd y rhagrithiwr osod ei gyflw
ar brawf teg, o herwydd felly, nid hawd»
fyddai iddo ochel condemnio ei hun. Eith

y mae yr enaid cywir mor awyddus i wybo»
ei wir gyflwr, fel, wedi iddo ymgais i'

eithaf at ei gael i'r amlwg, a bod ei gydwj
bod yn ei ryddhau ar ei chwiliad hwn, na*

ymfoddlona efe ar hyn ; ond mewn eiddig

edd rhag bod hunan-gariad wedi dallu i

lygaid, a pheri mynegiad anghywir gan (

gydwybod, y mae yn galw am help o'r ne:

acyn rhoddi ei hundan olygiadDuw :
" Oni

cas genyf dy gaseion di ? Onid ffiíidd gen)

y rhai a gyfodant i'th erbyn ?" Salm cxxxi:

21. I hyn y mae ei gydwybod ei hun y
atteb :

" A chas cyflawn y caseais i hwynt
cyfrifais hwynt i mi yn elynion ;" adn. 2'

Etto, y mae Dafydd, heb fod yn gwbl fodc

lawn ar ei dystiolaeth ei hun, yn Uefain i

Dduw :
" Chwilia û, O Dduw, a gwybydd f
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nghalon ; agwel aoesffordd annuwiolgenyf ;"

idîi. 23, 24. Ni wnaphysygwrdoethymddir-
íed i'w farn ei hun yn achos ei iechyd ei hun;
ic felly y Cristion diffuant ynghylch iechyd

i enaid ei hun. Ar Dduw y gwrendy efe ; ei
:arn ef yn unig a'i boddlona ac a'i sefydla

ìî. Wedi iddo weddio, ac agor ei achos o'i

laen gyda Dafydd, efe a wrendy pa beth a
Idywed Duw. Am hyn , chwi gewch y cyfryw
jm rhoddi eu hunain dan y weinidogaeth a'u

•hwilia yn fanylaf ; ac oddi tani, ni ddy-
;hwelant un amser wedi eu boddio yn well

ìa phan y dinoether eu cydwybodau, ac y
langoser eu calonau o'u blaen. Felly y
yraig o Samaria, yr hon a ganmolodd y
}regeth, a Christ a'i pregethodd, am hyn
yrth ei chymmydogion, " ei fod wedi dy-
yedyd wrthi yr hyn oll a wnaethai hi

;"

loan iv. 29. Ond calon ffals, nid hoff

janddi glywed â'r glust hono. Efe a dybia
'od y pregethwr yn troseddu, pan fyddo yn
Lyfod ar ei dir ef-ac yn nesau at ei gjdwy-
>od ; a phe gallai, efe a fynai osod cwyn yn
i erbyn am hyny. Hyn a lynodd yng
ìghylla Herod, ddarfod i Ioan osod ei fys ar

i ddolur : er iddo ei ofni ef gan rym cyd-

vybod, etto, erioed ni charodd mo hono
;

ic am hyny, hawdd oedd ei berswadio i dori

i ben, yr hwn yr oedd ynddo dafod mor hyf
k feiddiai argyhoeddi ei losgach ef.

(2il.) Y dyn syml onest, fe ddengys
f

ei

fywirdeb ato eí hun, megys trwy chwilio,

elly trwy farnu ei hun, pan unwaith y delo

ystiolaeth eglur yw erbyn, ac y dywed
:ydwybod, Enaid, yr wyt yn y ddyledswydd
ìon yn dangos balchder—yn y cystudd
lcw, ddrygnaws ac annioddefgarwch ; ac
ìid hir y bydd y fath un heb fyned
'nghyd â bam. Hyn hefyd a wna efe gyda'r
ath angerdd a llymder, nes ei fod yn amlwg
'od sel dros Dduw, ,a ddianrhydeddwyd
^anddo, yn peri iddo anghofìo pob hunan-
íosturi. Efe a dery yn ddwys, wrth ostwng
ic iselu ei hun, fel meibion Lefi, wrth gyf-
awni barn ar eu brodyr ; a hwy ni chydnab-
rddent na brawd, na chwaer, yn y weithred
ìono. Yn ddiau, cyífelyb wrolwaith ydyw
ìwn o eiddo yr enaid cywir yn ei farnu ei

ìun : y mae wedi ei lenwi a'i wisgo felly â
ligter duwiol yn erbyn ei bechod, nes yw
m fyddar i lais cig a gwaed, a fynai ei du-
ddu i feddwl am farn fwy tyner. " Pechais,"
nedd Dafydd, "yn erbyn yr, Arglwydd" ,(2

Sam. xii. 13); mewn lle arall, "Pechais yn
Idirfawr, a gwneuthum yn ynfyd iawn ;"

newn man arall, y mae, fel un annheilwng
)'enw dyn, yn galw ei hun yn anifail ;

" Mor
rnfyd oeddwn,ac hebwybod ! anifailoeddwn
)'th flaen di ;" Salm lxxiii. 22. Ondy fìals

^alon, os cerydda cydwybod ef am y peth
ìwn a'r llall, nes iddo ddirnad, wrth y mur-
nur yma o fewn ei fynwes, pa ffordd y cerdd
î mater, os ä efe ym mlaen hyd brawf teg,

>'na bydd codiad y llys yn sicr o ganlyn, ac

oediad y prawf hyd bryd arall. Nid ar frys

y daw hwnw : ac felly, y mae'r tystion o'r

diwedd, gan lawer o oediadau a thafliadau
draw, yn blino ar y gwaith, ac yn dewis aros
gartref, yn hytrach nag ymddàngos i ddim
diben. Felly y paid cydwybod a rhoddi
tystiolaeth, lle na chaiff ei gwrandaw ; neu
pan wrandawer hi, nas gall gael barn yn
erbyn y troseddwr.

2il. Y mae calon gywir yn syml, megys
ati ei hun, felly at Dduw hefyd. Gellid
gweled hyn rnewn amryw fìyrdd. Cymmer-
wch un yn lle'r cwbl; a hono fydd yn ei

ddeisyfiadau a'i ymbiliau wrth orsedd gras.

Ledrithio mewn gweddi a wna y rhagrith-
iwr: y mae yn gofyn yr hyn ni ddiolchai
efe i Dduw am ei roddi iddo. Y mae rhyw
ddirgelwch anwiredd yn ei wedd'iau yn erbyn
anwiredd. Yn awr, fe amlygir yn y ddau
beth neillduol hyn, a yw ein calon yn syml
yn ein herfyniadau, ai nid yw.

(laf.) Craffa, a wyt ti yn drallodus o ys-

bryd, pan fyddo dy erfyniadheb gael ei atteb,

neu ai diofal wyt pa lwyddiant fydd iddo.

Gadawn dy fod yn gweddio yn erbyn rhyw
bechod, neu am ryw ras : beth yw dy dym-
mer tra y mae dy genad yo iaros, yn en-
wedig os erys yn hir ì Yr wyt yn gwedd'io,

a'th lygredd heb fyned yn llai, gras heb gyn-
nyddu : yn awr, dy ragrith, neu dy burdeb
a ymddengys ; os cywir, bydd pob munydyn
fel awr, fel diwrnod, neu flwyddyn, nes y
clywech ryw newydd o'r nef. Gobaith a
oeder a wanhâ'r galon. Onid yw y dyn claf

a anfono am feddyg yn hiraethu am ei ddy-
fodiad ? O ! y mae yn ofni rhag i'w genad
fethu ei gael, neu na ddaw efe ato, neu, y
daw angeu arno cyn iddo ddwyn ei physyg-
wriaeth : y mae mil o ofnau yn ei derfysgu,
ac yn peri iddo fawr ddymuno ei fod yno.
Fel hyn y mae'r enaid cywir yn treulio yr
oriau â chalon drist, yn y rhai y mae efe

heb atteb i'w erfyniad. " Gwraig galed
arni ydwyf fi," meddai Hannah, wrth Eli : 1

Sam. i. 15. A pha ham felly? Och, yr
oedd hi wedi gweddio ar Dduw o flwyddyn
i flwyddyn, ac heb gael atteb eto. Fel hyn,
medd yr enaid, un caled arno wyf fi

;
yr wyf

wedi gweddio am galon dyner, am galon
grediniol, lawer diwrnod a mis; ond heb
ddyfod y mae

;
yr wyf yn ofni nad oeddwn

yn ddiffuant yn y gwaith
;
pe amgen, a all-

asai fy ngweddi ymhongian cyhyd yn y
cymmylau 1 Y mae'r cyfryw enaid yn llawn
o ofnau a blinderau, fel marsiandwr a fyddo
ganddo long gyfoethog ar y môr: nis gall

hwn gysgu ar y tir nes y gwelo hi neu y
clywo oddi wrthi. Ond os wyt, ar ol anfon
dy weddi i fyny, yn gallu rhoddi heibio y
gofal a'r meddwl yn ei chylch, fel pe na
byddai gweddio ond tebyg i waith plant yn
bras-resu darn o bapyr, yr hwn, ar ol eu
gwaith, a daflant heibio, heb feddwl mwy
am dano ; os wyt yn gallu cymmeryd pall
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gan DJuw mewn modd tebyg i hyn, ac Lieb

ymüiuo dim mwy nag ygwnacarwr oerllyd,

pan fyddo lieb glywed oddi wrth un na

charodd yn ddiau erioed—y peth heb àf flino

nachwerwi dy làenydd, yna calon ffalsa'th

osododd ar waith. A gochel, rhag i Dduw,
yn lle atteb dy weddi, roddi tâl i ti yu oi dir-

gel ddymuniad dy galon ;
yr hyn, pe gwuai,

ti a fyddit yu drueuus byth.

(2il.) Edrych a wyt ti yu arfery moddion

at gael y peth yr wyt yu gweddio ar Dduw
ei roddi. Y mae y ffals ei galou yu eistedd

yn llonydd ei huu, tra y mae yn gosod Duw
ar waith. Yu debyg i'r pagan a waeddodd,

"Help, Jupiter," pan lyiiodd ei gertwyn

niewn llaid ; oud ni roddai ei ysgwydd ei

huu wrth yr olwyn. Os bydd i lygredd gael

ei farwhau a'i ladd iddo, fel y lladdwyd

Goliah i wyr Israel, efe, fel hwythau, yu

edrych, ond heb daraw uu ergyd, felly fydd.

Oud am ymladd â'i elyn, neuroddi ei hun i'r

boen o arfer moddion at gael y fuddugol-

iaeth, y mae wedi ei ysu felly gau ddiogi a

llwfrdra, nes yw hyny mor galed, debygai

ef , ag yw eistedd yn gaethwas llonydd iddo.

Eithr y mae yr euaid òywir yn liafurus o

gvawybod :
" Dyrchafwn ein calonau a'n

dwylaw at yr Arglwydd ;" Galar. iii. ] 4

;

hyny yw, ruedd Bernard, " Gweddiwn ac

ymdrechwn." Y mae tafod y rhagrithiwr

yn siglo ; ond y mae traed y dyn cywir yn
rhodio, a'i ddwylaw yn gweithio.

(3ydd.) Y mae yr enaid cywir yn dangos

ei burdeb a'i symlrwydd i ddynion. "Mewn
Bymlrwydd a plmrdeb duwiol, nid mewn
doethiueb cuawdol yr ymddygasom yu eich

plith chwi," medd Paul wrth y Corinthiaid.

L'n yw y Cristion nas gall blygu eigalon i'w

ben, na'i gydwybod i'w gyfrwysdra. Mae
efe yn gorchymyn ei hun i Dduw, gan

wneuthur yu dda ac heb ofni ereill, tra y bo

ei gydwybod ei hun yn ei ryddhau ; ac felly,

ni faidd efe archolli ei gydwybod i gadw ei

groen yn gyfan ; oud efe a eilw Dduw i'w

blaid, heb ledrithio yn ei broffes. Eithr y
rhagrithiwr a newid ei hw\liau ac a rydd

allau ei fauerau yn ol cynghor ei gyfrwysdra

a'i elw bydol. Os bydd y goror yn rhydd,

ac heb berygl ger llaw, efe aymddengys mor
grefyddol a neb; ond cyn gynted ag y can-

fyddo ryw berygl a all fod o hyny, y mae
yn troi ei lestr, ac yn hwylio ffordd arall : ni

wna efe bris o ledrithio gyda Duw a dyn.

Y mae yn cyfrif hono yn iawn ff'ordd iddo

ef, a fyddo yn tywys i'w ddiogelwch tym-

morol. Ond llwyr groes yw yr uniawn :

" Sarn y cyfiawn yw dychwelyd oddi rth
ddrwg ;" JJiar. xvi 17. Hon yw 'y ffordd y

rhodia y teithiwr cywir hwn ynddi ; ac os

gwelir ef ar ryw dro'allan o honi, nid o

fwriad y ceir ef felly, ond yn debyg i ddyn

a gollodd ei fibrdd o'i anfodd—ni i'ydd yn

llonydd hyd nes iddo gael hyd iddi dra-

chefn.

DOSB. III.

3. Y mae'rCristion cywirgalon yn unffur:

Megys y mae gwirionedd yn yr athrawiaet

yn amrywio yn hyn oddi wrtn y gau, ei fo

yn un, a ehyfeiliornad yn amryw, dim cyt

Bondeb rhwng cyfeiliornadau fel rhwn
gwirioneddau, feliy, y mae gwirionedd caloi

neu burdeb, i'w adnabod oddi wrth ràgrit

trwy yr un nod. Yn ddiau, nid yw gwir y

y galou oud megys adysgrifen o'r îlalL

:

maent yn cyttuuo fel y gwyueb yn y dryc

â gwyneb y dyu a fyddo yn edrych arn

neu fel y ddeLw yn y cyr â'r certìad yn
sel, o'r hon y deilliodd. Gan hyny, os y
gwirionedd yn y gair yn unffurf a chydseü

iol, yna y mae yn rhaid i'r gwir yn y galo

nad yw ond o argraff hwnw ynddi, fod fel

hefyd. Y mae'r Cristion cywir, ym mlia

hâd ei yrfa, feL ef ei liuu, neu yn r unlliv

nid yu debyg i'ch defuyddiau symmudlr
wedi eu lliwio fel y geLLwch wrth eu \\\ sgw
amryw ffyrdd, weled amryw liwiau.

Y niae unffurfiad mewn tri ystyr

ufudd-dod y Cristion cywir : un uuffurf )

efe o ran gwrthddrych, cyfam-wydd, ac ai

gylchiadau ei ufudd-dod.

laf. O ran y gwrtliddrych. Y ma«

rhagrithiwr yn wir i mewn âg un dd\ le

swydd, allan â'r llall, yn debyg i gorph crw

efe a gyffwrdd â chyfraith Duw mewnrM
bwngc (mae yn ymddangos yn wresol

bLaid rhyw orchymyn neillduoL) ond ì

ymgyferfydd yn y lleill. Eitlir y gal

gywir a uiwasg â holl ddeddf Duw, mei

dymuniad ac ymgais. Dywedir fod troed

dyn cywir " yn sefyll ar yr uuiawu ;" Sa
xxvi. 1 2, Nid yw efe yn cerdded yn gl

ac anwastad ; feL y rLiai ar Lwybrau cny<â

yn cerdded yn gLotf, i fyny ac i Lawr ;
nei

rhai y mae eu traed a'u coesau heb fod

uu hyd: feL y dywed Solomon, "Nid gd
hyd esgeiriau'r cloff;" ac felly nis gaUi

sefyLL ar dir gwastad, am fod un goes yn
"

a'r llall yn fer. Y mae traed y dyn unia

yn wastad, a'i goesau o'r uu hyd, fel y gal

ddywedyd ; ei ofal yu gyffelyb gydwybo»

at y cyfan o ewyllys Duw. Y mae y rhi

ritliiwr, fel y pryf llwyd, êg uu troed

fyrach na'r ílall ; neu feL march methed

na saif yn iawn ar |ei bedwar troed, fel

dywedwn: chwi eiLwch ei weled yn arl

uii troed o Leiaf, yn anhawdd ganddo

roddi i iawr. Y Phariseaid a ymhonen

ryw sel fawr at y llech gyntaf ;
hw;

weddient ac a ymprydient mewu m(

angLiyffredin. Ond am eu hysgLyfaetb

gweddient; ac, ar ol ymprydio ar liyt

dydd, liwy a swperent ar gosl y wed

dlawd, gan fwriadu difaad eith. Ymp:

trwm yw hwnw a ddiweddo mewn tr

iieb fagu dim ond eu rhaib gwangcttí

lyngcudaoedd ereill dan rith o grefydd.

nioesolwr, y mae yn dra manwl yn ei ymdj

iaeth â dynion, ond yn dra anonest ei
*



EICH LWYNAU A GWISIONEdif. 241

ddygiad at Dduw : er na wna efe gam â'i

gymmydog am ffyrling, ni phetrusa ysbeilio

Duw o bethau mwy. Y mae ei gariad, ei

ofn, a'i gred, yn ddyled gyfiawn i Ddúw

:

ond ni wna efe ddim cydwybod o'u talu.

Peth cyfiredin yn y Beibl yw darlunio sant

—

dyn duwiol—wrth ryw un ddyledswydd, neu
un gras ; weithiau ei nod yw, un a ofna
dyngu ; Preg. ix. 2 : weithiau, un sydd yn
caru y brodyr ; 1 Iouìi iii. ] 4 : ac felly am y
lleiìl. A pha ham ? onid am hyn, lle y cyf-

lawnir un ddyledswydd yn gydwybodol, fod

y galon yn barod at un arall? Y mae Duw
wedi cyhoedtli ei orchymynion oll â'runaw-
jdurdocì: am hyny y dywedir, "Duw a lefar-

odd yr holl eiriau hyn" (Exod. xx. 1)—

y

naill fel y lla.ll. Ac felly y mae efe yn rhodcìi

yn y galon bob gras ynghyd ; nid yn ysgrif-

*enu rhyw un neu ddau orchymyn yng
•nghalou ei blant, oiid yr holl gyfraith, sydd

' yn egwyddor györedinol, yn tueddu yr enaid
at bob un heb wahaniaeth. Feìly, os nad
wyt ti yn hoíH y cwbl, nid wyt gywír yn un.

2il. Y mae'r Cristion cywir yn unfíurf
mewn cyfanrwydd : y mae'r holl ddyn, mor
bell ag yr adnewyddwyd ef, yn ysgogi yr un
fíbrdd ; holl alluoedd a chynneddfau yr enaid
yn uno eu gryni, ac yn cydseinio yn hyfryd
"u gilydd. Pan ganíydclo y deall ryw wir-
ionedd, yna y gydwybod a ddefnyddia eithaf
qi hawdurdod gycìa'r ewyllys, gan orchymyn
iddi, yn enw Duw (dros yr hwn y mae yn
swyddog), ar ol iddi ei dderbyn

; y mae yr
swyllys, pan gyntaf y cura'r gydwybod, yn
ymagor, ac yn ei ollwng i mewn

; y serchiad-
s,u hwythau, fel morwynion ufudd (wrth ei

weledyn liettywrderbyniol gan eu meistres, yr
3 wyllys), a ddangosent eu parodrwydd i weitio
irno fel y gweddai iddynt, yn eu lleoedd.

Ond yn y rhagrithiwr, nid felìy y mae ;
yno

mae y naill gyuneddf yn ymladd yn erbyn

f Uall ; byth ni cheir mo honynt oll yn cyd-
íunio, nac yn uno mewn llais (vote) fel cyf-

ìillion. Pan fyddo goleu yn y deall, y mae'r
iyn yn gwybod y gwirionedd hwn, a'r ddyl-
dswydd acw

;
yna, yn fynych, caiff cydwy-

ood ei gwybrwyo rhag cyíiawni ei swydd

;

îtc nis gwna hi gymmaint a cheryddu y dyn
un ei esgeulusdra. Y mae gwirionedd yn
»efyll fel o fiaen drws yr

v
enaid ; ac nis

*wna y gydwybod gymmaint o gymmwynas
ddo a churo i gynnhyrfu yr enaid i'w
)llwng i mewn. Os gorchfygir cydwybod
í ddadleu ei hachos a dangos ychydîg o
ÿwiogrwydd wrth wasgu am dderbyniad, y
nae yn sicr o gael nacad sarug a gwg am
eiphoen yn ymyraeth i ddwyn y fath westwr
inneibyniol gyda hi (fel y gwna gwraig
ifrywiog â'i gwr a ddygo un gydag ef adref,
aa byddo yn ei boddio hi) : neu ynte, caiff

^ithgroesawiad, i gelu dirgel elyniaeth y
^alon i'w erbyn.
3ydd. Y mae'r enaid cywir yn unffurf o

'an anigylchiadau ei ufudd-dod a'i rodiad

duwiol • y fath ag yw amser, Ue, cymdeithas,
a dwll. Y mae efe yn uníFurf o ran amser

;

nid yw ei grefydd fel dillad dydd gwyl, i'w
gwisgo yn unig ar ryw amserau : ond deu-
wch ato ef pan y mynoch, chwi a'i cewch
yn yr un gwisgiad—yn sanctaidd ar ddydd
yr Arglwydd, ac feìly hefyd ar ddiwrnod
arall: "Gwyn eu bycì a gadwant farn, a'r
hwn a wTnel gyíiawuder bob amser;" Salm
cvi. 3. Y mae yn arwydd mai nid dyna
wedd y dyn, pan fyddo y lliw sydd arno
wrth dân, yn dinanu yn fuan ar ol hyny. Y
mae rhai, os mynwch weled eu daioni, a
bod yn adnabyddus o'u crefydd, y mae yn
rhaicì i chwi daraw ar yr iawn amser, onid
ê, ni chewch chwi dclim : yn debyg i rai

bloclau, na welir mo honynt ond rai misoedd
o'r flwycldyn: neu fel rhai meddygon, a
alwant yn wyr pen boreu : y mae yn rhaid
i'r neb a fyno siarad â hwynt i atteb di-

ben dclyfod yn y boreu, am eu bod yn gyff-
redin yn fedclw y prydnawn. Yn gyjffelyb,

chwi elhych gael y rhagrithiwr, ysgatfydd,
ar ei liniau yn y boreu, a'i agwedd fel sant

:

ond pan el y siars hono drosodd, ychydig o
Dduw a welwch chwi yn ei yrfa. oll, nes i'r

nos ei ddwyn ef i'r un fatli agwedd dra-
chefn. Drwg yw yr oriadur (waich) a ä yn
unig pan ei dyrwTyner gyntaf, ond a saif

drwy y clydd wredi ìiyny : ac felly yn sicr y
galon nad yw yn dyn.uao cadw o hydmewn
ysgogiad ysbryclol. Y r wyf yn adcíef y gall

focl gwahaniaeth mawr rhwng unoriaclura'r
llall, o ran sefyìl ; un yn sefyli am nad yw o
iawn wneuthuriad; ac felly y gwna nes y
catìb ei haiìwneud

; y mae y ìlall, o bossibl, a
gwaith da ynddi

;
yn unig, y mae peth llwch

yn attal ei holwynion, neu godwm wedi ei

drygu: a phan ddiwygier hyn, y mae yn
myned yn dda drachefn. Ac y mae cym-
maint o wahaniaeth rhwng yr enaid cywir
a'r rhagrithiwr yn yr achos hwn : clichon yr
enaicl cywir gaei ei rwystro yn ei ysgogiad
ysbrydol a'i yrfa Gristionogol ; ond y mae
hyn odcli wrth ryw brofedigaeth sydd yn
bresennol yn ei attal : er hyn y mae ganddo
ef natur newydd, sydd yn tueddu at ysgog-
iad parhaol mewn duwioldeb, ac a wna, ar
symmudiad y rhwystr presennol, ddychwel-
yd at ei hymarfer naturiol o grefydd. Ond
y mae meth yn y rhagrithiwr, o ran gosodiad
ac agwedd ei ysbryd ; ni fedd efe egwyddor
o ras o'i fewn i'w gadw mewn ysgogiad.

Drachefn, y mae'r Cristion cywir yn un-
fíurf o ran lle a chymdeithas. Pa le bynag
yr ä, y mae yn dwyn ei repl gydag ef, i'w

iawn-drefnu. Yn ei d, gyda'i berthynasau
nesaf, bwriad Dafydd sydd ganddo ef ; "Efe
a rodia ym mherffeithrwydd ei galon o fewn
ei d ;" Salm ci. 2. Dilynwch ef ar led, j
mae yn dwyn ei gydwybod gydag ef ; ac nid
yw yn peri iddi aros, fel y parodd Abraham
i'w weision, pan aeth i'r mynydd, nes ei

ddyfod yn ol. Yr oedd gan y Ehufeiniaid
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gyfraith, am i bob un, pa le bynag yr elai,

wisgo arwydd o'i gelfyddyd yn ei liet, neu
ei ddilledyn uchaf, fel yr adnabyddi3 ef.

Nid yw y Cristion cywir byth o'i fodd yn
rhoddi heibio yr arwydd o'i brofìes sanct-

aidd. Ni thry na Ue na chymdeithas ino

hono ef o'r ffordd a elwir yn sanctaidd.

Yn wir ni wna ei gydwybod iddo adael ei

gallineb ar ol: .y mae yn gwybod pa fodd i

wahaniaethu rhwng Ue a lle, cymdeithas a
chymdeithas : ac ani hyny, pan íwrier ef i

fysg troseddwyr trystfawr, a gwatwarwyr,
nid yw efe yn traddodi crefydd i warth,
trwy daflu ei pherlau o flaen y rhai a'u

mathrent, ac a'i rhwygent yntäu; etto y
mae yn fawr ei ofal, rhag i'w gallineb roddi

ei burdeb mewn perygL "Byddaf ddeallus

mewn flbrdd berftaith," medd Dafydd, yn y
Salm a rag-bennodwj'd ; hyny yw, mi a ym-
ddygaf mor gall ag y gallaf, gan fod yn
gywir hefyd. Yn ddiau y mae'r lle a'r

gymdeithas hono, fel y cylch crasboeth, yn
anghyfanneddol i enaid grasol, lle y mae hal-

ogrwydd mor boeth fel na ddichon purdeb
edrycli allan, a'i ddangos ei hun, trwy
gynghor a cherydd tymmoraidd, heb berygl
i'r Cristion. Ac am hyny, y rhai ni feddant

y fath se\ ag i dystio yn erbyn pechodau y
cyfryw, na'r fatli ofal am danynt eu hunain
ag i gilio o'r lle nas gallont gael ond niwed,
a bod heb wneud lles ynddo, y mae iddynt
achos cyfiawn i alw eu purdeb i gwestiwn.

ijosb. iv.

4. Y mae'r Oristion cywir yn gynnyddol

:

nid yw efe byth ar ben ei daitli ncs cyrhaedd
i'r nef. Y mae hyn yn ei gádw o hyd ar
symmudiad, yn myned ym mlaen yn ei

ddymuniadau a'i ymgais: y mae yn ddiolch-

gar am ychydig ras, etto heb ymfoddloni ar
fesur mawr o ras: "Digonir fi pan ddihun-
wyf, â'th ddelw di," medd Dafydd; Salm
xvii, 15. Yr ocdd wedi cacl aml bryd melus
yn nh ac ordinhadau Duw: Ysbryd Duw
oedd y cenadwr a ddygasai iddo lawer
dysglaid dan orchudd o fwrdd Duw; cysur-
on tufewnol, na wyddai y byd am danynt

;

er hyn nid oedd Dafydd yn cael digon; y
nef yn unig a all rodcìi iddo ei lawn ddigon-
iad. 'Dywedir am y Gauliaid gynt, wedi
iddynt brofi gwinoedd yr EidaJ, nas gall-

ent ymfoddloni i fasnachu yno am danynt,
gan mor dra melus a pheráidd c» blas, oncl

eu bod wedi bwriadu goresgyn y wlad île

yr oeddynt yn tyfu. Felly, yr enaid eywir,
ni chyfrif yn ddigon iddo dderbyn ychydig
yn awr ac yn y man o ras a chysur o'r nef,

trwy ddal a cliadw marchnadaeth o bell ä
Duw yn ei ordinhadau yma isod ; ond y
mae yn bwriadu ac yn myfyriò goresgyniad

y tir sanctaidd hwnw, a'r Ìle gwynfydedig,
o'r hwn y mae ý fath ddaoedd gwerthfawr
yn dyfod ; fel y eaffo yfed o win y deyrnas
yn y deyrnas. Y maè hyn yn cocíi i'r enaid
anturiaethau uchel ac ardderchog, am gyr-

haedd i raddau mwy o ras, ddydd ar ol

dydd, a dringo felly nes-nes i'r nef. Y mae
yr hwn a aunelo i'r awyr yn saethu yn
uwch na'r hwn nad yw yn ceisio ond at

bren. "Yr wyf yn cyrchu at y nod," medd
Faul, "am gamp uchel alwedigaeth Duw
yng Nghrist Icsu ;" Phil. iii. 14. Ereill a

synent wrtli gyrhaeddiadau Paul: 0, na
byddai ganddynt ras Paul! ynahaj)us fydd-

ent ! Ond efe a gyfrifai ei hun yn dra an
nedwydd, ]>e na buasai iddo chwaneg i'v

gael : y mae yn addef ei fod heb gyrhaedfi
peth y mae efe yn rliedeg am clano. Nic
yw y gampdlws ar hanner y ífordd, ond yn
mhen draw yr yrfa; ac am hyny, y mae yt

^tynu ym mlaen yn llwyr gylíyui, ie, yi

gwneud hyn yn brawf o burdeb ym ni'iiawb

:

"Cynnifer gan hyny ag ydym beiliaith,'

neu ddiffuant, "syniwn hyn ;" l ,;iiL iii. 15

Y rhagrithiwr yw yr hwu «ydd yu ym-
derfynu ym mhethau Duw. Èfe a. ehwen
nycliai gacl rhyw faint o wybodaeth yn

mhethau Duw, i'w gynnortliwyo i ymddioB
an am grefydd ym mysgcref^'ddwyr

;

chwaneg, y mae yn ei adael f.;l petli mW
addas i'r pregethwr nag iddo ef. Y maeyi
hofíì rliai trefniadau allanol, nc yn eu liarfe

yn ei broffes ; megys dilyu ordinliadau cy
hocddus ; ac y mae yn ymattal oddi wrtl

bechödau a barant iddo ddi-ewi ym mysgl
gymmydogion. Ond am wasgu yn y M;ien

i'r cymmundeb agosach â Duw mewn orfl
hadau, ymgais am fwy o ysbrydolrwyl
calon, ac am farwhâd mwy fwy ar h(rf

gorph pechod, ni fu hyn erioed yn ei fwriad

Yn debyg i ryw greft'twr ysgafn, na feidd

iodd ar un tro edrych cyfuwch ag i feddw
am fyned yn r o gyfoeth : os gall efe oni

caclw drws ei siop yn agored, ac ymgad'
rliag y carchar, er mai trwy fil o droion ya

trywgar, y maeyncyfrif hynyyndda ddigon

PENNOD XIII.

Gair o gyfarwyddyd Pr rhai a r;eir, ar hrau-f, yi

afiach a'aìs o {:aìon.

"Weüi gosod i lawr rai o nodau y galoi

gywir, bydd yn angenrheidiol gwneudrhyr
cidefnydd o lionynt, yn ol y farn a <1

cydwybod yn eich mynwc^au, ar ol rhodd
eieh hunain ar brawf wrthynt, am eich cyf

lyrau ysbrydol. Yn awr, am y farn a rydi

cydwybod, ar ol i chwi holi eicli hunaii

wrth y nodau a osodwyd, lii a gyrUncdd iui

o'r tri chasgliad hyn. Naill ai hi a'th gon

demnia fel rhagrithiwi' ; neu, hi a't)

gyhoedda yn Gristion eywir ; neu ynte, h

a rydd y farn (ignoramus) nis gwyddoni ni

gandyadaelmewn ammheuaetli, a wytgywi
ai nid wyt. Gan hyny, ddarllenycìd, tua/

at dy ddal mewn un drw.s, os collaf di yn
;

llall, mi a draethaf ar bob uu yu wahanol.
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j. Wrth y rhai a gafwyd ar y prawf yn
ìuog : y mae tystiolaeth yn dyfod nior eglur

i, chref i'w herbyn, fel nas gall eu cydwy-
>od ddal, ond dywed yn groyw wrthynt,
'Os dyma nodau purdeb, yna rhagrithiwr
dych chwi." Y defnydd a ddymunwn ei

vneud o'r prawf hwii, er eicli mwyn chwi,
rw, beth sydd i chwi wneud n yr aehos
iwn at fod yn bobl gywir.

laf. Ymgais am gael dy galon i ddwfn
eimlad o'th alaethus gyílwr presennol.

Ÿid oes obaith am iachad, nes dy rwbio i

leth teimlad ac ystyriaeth o'th gyflwr gres-

nol. Nis gellir rhoddi physygwriaeth tra y
me y claf yn cysgu : ac y mae natur y clefyd
wn i wneud yr enaid yn llygad-drwm, a'i

ueddu i fath o hûn cyclwybod, gan rym y
ìeddyliau gwenieithus sy gan y rhagrithiwr
Ido ei hun. Y mae. ganddo ryw gyflawn-
idau uwch law ereiíl niewn crefydd: y
ìae y rhai hyny yn mwgdarthu o'i galon
imedig ef feì rhyw darth mwyn foddus,
'r cylla i'r pen, ac yn rhwymo ei synwyrau
äbrydol i fath o syfyrdandod ; ie, yn peri
rdyn aml freuddwyd, i'w loni â gobaith
wag a llawenydd gau, sy'n diflanu cyn
ynted ag y deö'ry, ac y daw ato ei hun. Y
hariseaid—y rhagrithwyr hynotaf yn eu

loes—mor drwm yr oeddynt yn cysgu mewn
alchdei a hyder cnawdol, gan cídiystyru y
yd oll mewn cymmhariaeth â hwynt eu
unain ! N_id oedd arnynt ofn moli eu
unain wrth Dduw, îe, codi eu hi.nain yn
w-ch nag ereill: " O Dduw, yr wyf yn
iolch i ti, nad wyf fel y publican hwn."
el pe buasent am ddywedyd wrth Dduw
i bod yn disgwyl cael ganddo fwy o dder-
yniad nag oedd i ereill ar ei law, a hwy
or bell is eu llaw hwynt. Am hyn y niae
rist, wrth ymdrin â gwyr o'r genhedlaeth
lch hon^ yn arfer dull anarferol o ymad-
)dd. Ni a glywiL &i leferydd, oedd mor
rion a thyner wrth ereilì, yn tori fel taran
lan o'r cymylau, *pan y mae yn llefaru
rthynt hwy. Mor aml y taranan arswydus
gawn ni, yn agos i'w gilydd, yn yr un
mnod (Mat.^ xxiii), yn tori nwch eu pen-
i! Nid llai nag wyth gwaith y cawn ni
rist yn ergydio gwae arnynt, " Gwae chwi
grifenyddion a Phariseaid," megis cynnlfer
Iwyth-belau; fel y gallai ddangos, trwy
ulhâd y gwaeau, nid yn unig y sicrwydd o
lamnedigaeth y rhagrithwyr, ond eu blaen-
ìaeth hefyd. Ac etto, leied nifer o'r
eng lhono a gawn ni wedi eu deffro a'u
chwe yd trwy y pregethau hyn ! Bu hyn

i wir i ryw ychydig, fel nad ymddangosai
afiechyd yn anfeddyginiaethol ; etto, i

hydig iawn, fel y crynom yn fwy rhag
rthio iddo, neu oddef iddo dyfu arnom.
Yr oedd Pedr wedi dysgu gan ei Feistr
- fodd i drin y rhagrithiwr; ac y mae
|tau, pan oedd iddo a wnelai âg un, Simon
|agus

; a aethai ym mhell yn y clefyd

hwn, yn mwydo ei eiriau, megys mewn
gwinegr a buatl : "JSTid oea i ti na rhan, na
chyfran, yn y gorchwyl hwn ; canys nid y

w

dy galon yn uniawn ger bron Duw ;" Act.
yìü. 21. Pwys cyhucldiad Simon yno yw,
ei fod yn dwyn calon ragrithiol yn ei fynwes
(yr hon oedd til gwaeth na'i Simoniaeth, er
focl hwn yn fudr ddigon): nid ei weithred
noeth unig, ond ei tharddiad o galon bwdr
a fíals oddi mewn, oeddynproíi ei fod mewn
busti chwerwder a rhwymedigaeth anwir-
edd: ac i ddirnad hyn

y
rhoddodd Duw

ysbryd anghyíFredin i Peclr. Yn hyn yn
unig yr oedd Simon yn well ei gyflwr na'r
damnedigion yn uffern

;
yr oeddynt hwy yn

y tân
;
yntau yn rhwymedigaeth anwiredd,

yn gydysen rwym, addas icìdo, ond heb ei

thafl u i mewn : hwynt hwy tu hwnt i obaith

;

yntau âg iddo gymmaint wedi ei adael ag a
gyrhaecìdai i ysgatfydd, neu, "a faddeuir i

ti fe€dylfryd dy galon ;" adn. 22. I nodi
oncl un esampl yn chwaneg, a hono am
eglwys gyfan—Laodicea ragrithriol : y mae
Ysbryd Duw yn taro arni hi yn drymach
nag ar un o'r lieill

;
yn y rhai, er eu cyhuddo

o ryw feiau neillduol, y mae efe etto yn
cael rhywbeth i'w ardde'í, a'i ganmawl ; ond
am dani hi, gan ei bod mewn ymchwydd
eisoes, fel y mae lefain rhagrith o natur yn
chwyddo, nid yw efe yn crybwyll am ddim
oedd yn clda. ynddi, rhag porthi y naws oedd
eisoes yn ormodol o'i mewn, a dwyn ymaith
lymcler y cerydd, oedd yr unig foddion
tebygol a adawyd er eu hadferiad. Y mae
pob peth a dueddo i beri cwsg yn farwol i'r

hûnglwyfus ; a phob llochiad anwesol yn
enbydus i bobl ragrithiol. Ehai a ddywed-
ant, mai y fibrdd debycaf i iachau yr hûn-
glwyf yw ei droi yn dwymyn (fever). Yn
ddiau, y flfordd gymmhwysaf i drin y rhag-
rithwyr yw eu cynnhyrfu o'u gau heddwch, i

ddwys deimlad o'u gwir drueni. Bydded i

hyn yntau fod dy waith cyntaf, mwyha dy
bechod, a gosod dy enaid mewn galar wisg
o'i herwydd. Pan gyhoeddid dyn yn aflan,

gan yr offeiriad, oedd i farnu yn achos y
gwahan-glwyf, yr oedd i'r clwycus, dan y
farn hon, fod " â'i wisg wedi ei rhwygo, a'i

ben yn noeth, a chaead ar ei wefus uchaf (y
cwbl yn ddefodau a arferid gan alarwyr) a
llefain, Aflan, afian ;" Lef. xiii. 45. Gwna
dithau yn delbyg, fel gwir alarwr ; eistedd
yn y llwch, a galara o achos y pla hwn yn
dygalon ; líefainynchwerw, aflan, aflanwyf

;

anaddas, o herwydd fy nghalon ragrithiol, i

cldyfod yn agos at Dduw na'i saint; ond
yn gymmhwys, fel y gwahan-glwyfus, i'm
gwalianu oddi wrth y naill a'r llall. Pe
b^^ddai arnat, mewn grym mawr, y fath
afiechyd ag a wnai dy eisteddle a'th wely yn
ffiaidd, ac a ddiferai y fath fudreddi ar bob
peth y deuit yn agos ato, ie, i'r bwyd a
fwytei, a'r gwpan yr yfi o hono, nes peri i

bawb ymwrthod â dy gymdeithas ífiaidd

—
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mor drwm fyddai cly ofìd, tra yr eisteddit

yn unig, gan fedclwl wrthyt dy hun am dy

gyflwr alaethus ! I'r cyfryw gyflwr y mae
dy rhagrith yn dy ddwyn ; 'ic, y mae yn bla

mwy adgas gan Dduw, nag y gallai y fatli

haint beri i ti fod gan ddynion Y m&e yn

rhedeg fel gorlif brwnt gyda dy holl

ddyledswyddau ; a tìn \vy bob hug gwych a

elli ei roddi drosto ; ae y mae yn eu budr-

eddi hwynt a thithau; fel mai cystal y
gall Düw gymmeryd offrwm o law y diafol

ag o dy law dithau, cyhyd ag y parhei yn

rhagrithiwr. A phe byddai plant Dnw yn

dy adnabod gyda y rhai y mae i ti, ysgat-

fydd, gymmaint cymmeriad yn bresennol,

ag i gaeí dy dderbyn yn eu mysg, hwy a

brysurent i gilio rhagot, fel rliag un y gwel-

ent hodau v pla arno. Ond pe na aclna-

byddid dy bla hyd ar ol dy farw, ac telly dy

fod yn cadw dy gymmeriad gyda hwynt ; 'ie,

fealìai, yn cael dy gyfrif yn sant gand^ynt

ar ol dy farw ; a bair hyn ryw foddhâd i ti

yn uffern, eu bod yn dywedyd yn dda am
danat ar y ddaear? "O h Aristotle druan,

(ebe uii) sy'n cael dy foli lle nid wyt, a dy

los<n lle yr wytl" Ei feddwl oedd, mai

cysur tlawd oedd i'r philosophydd mawr
paganaidd liwnw gael ei ryfeddu gan wyr o

ddysg, sydd wedi cadw ei enw i fyny o oes

i oes,°os yw efe ar hyd yr aniser yn druenus

yny bycì arall. Felly yma, O ragrithiwr

truan
!

" sy'n cael dy restru ymhlith saint

ar y ddaear, a'th gospi gyda diaflaid ynuffern!

2il. Wedi i'th galon gael ei dwyniddwfn
deimlad o bechod a thrueni dy galon rag-

rithiol, y mae yn rhaid i ti gael dy argy-

hoeddi o'th anallu i'th iachau dy hun. Y
inaerhagrith yn debyg i anafod y Jutula:

gall ymddangos yn beth bychan, wrth y twll

bychan sydd iddo ; ond y mae am hyny yu

uìi o'r briwiau anhawsaf i'w iachau, gan ei

fod yn un mor anhawdd cael o hyd i'w

waelocl. O, gwylia rhag i'th galon roddi

som arnat dy hun. Hi a fydd yn ddigon

rhwydd i addaw na ddywed hi gelwydd

mwy, na fydd hi yn tfals a rhagrithiol mwy.

Ond cymmer gynghor y gwr doeth, sy'n

gwahardd i ti bwyso ar eidywediadhi : "Y
neb a ymddiriedo yn ei galon ei hun, sydd

ffol;" JJiar. xxviii. 26. O ! pa sawl unsy'n

marw, am na fyn fyned i'r boen a'r gost o

geisio meddyg medrus ar y cyntaf ! Gochel

dithau rhag hunanymroadau a hunanddiw-

ygiadau. Y mae pechod yn debyg i glwyf y
brenin : Duw, nid ni ein huuain, a ddichon

ei iachau. Y dyn a fyn fod yn clytio ei

galon ei hun, ac heb ymofyn am help o'r

nef, a gaiff yn y diwedd weled, lle y trwsia

efe un twll, ei fod yn gwneud dau yn waeth
;

lle y diwygia efe o un pechod, y syrth i

ddwylaw llawer o rai mwy enbydus.

3ydd. Brysia at Grist, fel y meddyg y
mae i ti bwyso yn hollol ar ei allu a'i íl'ydd-

londeb i'th iachau. Os marw, ymrodda i

farwwrthei ddrws ef. Ond ei d> gy u.r

gwybydd na bu farw un o'r rhai y cymuMS
odd efe eu dolur mewn llaw ; ac na uacarafl

efe erioed drin dolur y neb a ddaeth ato I

v fath neges. Efe a feiodd ar y rhai hyny

í'el rhagrithwyr (Ioan v. 40, 43), am eu

bod yn barod i daflu ymaith eu bywydaj
trwy hyderu mewn crachfeddyg a ddeuai

yn ei enw ei hun, heb awdurdodiad na

chymmeradwyaeth gan Dduw i'r gwaitl
;

ond ni ddeuant ato ef, fel y caent fywyd, er ei

ddyfod ef yn enw ei Dad, a bod ganddo ei

sel &. a'i awdurdod i arfer ei ddawn ar en-

eidiau truain, er eu hiachâd. A'r liwn

feiodd y rhai hyny am beidio dyfod, ni

bydd, ac nis galfefe fod, yn ddig wrthyt ti

sydd yn dyfod. Ei alwad ef ydy\y : ae nid

yw dynion yn arfer gwthio cwsmeriaid allali,

ond eu gwahodd i mewn. Pan oedd Crist

ar y ddaear, efe a roddodd y rheswm hwu
am ei fod yn cyfeillachu mwy â phublicanod

a phechaduriaid, a chyn lleied gyda'r Thar-

Ì8eaid—am ei fod yn cael yno í'wy o waith

{Marc ix. 11, 12).
" Y mae dynion yn gosod

í fyny lle y tybiant y bydd masnach yn

fywiocaf. 'Daeth Críst i fod yn feddyg
'

eneidiau cleiíion : yr oedd y Phariseaid moi

iach yn eu tyb eu hunain, fel y gwelodd

Crist ua chai efe ond ychydig waith yn eu

mysg hwynt ; ac felly, efe a ymgyfeiriodd

at y rhai oedd yn fwy teimladwy o'u clefyd.

Os'wyt ti, enaid truan, ond wedi dyfod atal

dy hun mor bell ag i riddfan dan bwys d)

ragrith melldigaid, a chyfeirio dy riddfanai

hyn mewn gweddi i'r nef am help Crist

nid rhaid i ti byth ofni na chei dy Feddy^

gyda thi yn fuan. Nid yw efe, ar ol ei

gyniad, wedi rhoddi ei alwad heibio ; onc

y mae yn dilyn ei orchwyl mor ddyfal aj

erioed. " Ni a'i cawn ef yn anfon ei gyngho:

o'r nef i Laodicea, yn y cyfarwyddyd rhag

orol hwnw {Dad. i'ii. 18) ;
pa beth a wna

hi er ei hadferiad o'r clefyd lnvn yn ben

nodol, rhagrith: "Yr wyf yn dy gynghor

i brynu genyf fi aur wedi ei buro trwy dâu

fel y'th gyfoethoger, a dilìad gwynion fc

y'th wisger," &c. Fel pe dywedasai, Laodi

cea, yr wyt ti yn marchnata mewn eidd

ffals, gan"dy ciwyllo dy hunan ac erei;

âg , ymddangosiadau yn lle sylwedda

—rhith yn lle gwir rasau ; sorod yw dy aui

cadachau pwdr yw dy wisgoedd, y rhai r

chuddiant, ond a ddadguddiant dy wartl

Tyred ataf fì, a thi a geì yr hyn a wna d

dro, ac yn eithaf rhad hefyd. O herwydt

er fod yma son am brynu, ni fechjylir on

hyn, dyfod gyda hyn o fwriad prynydd, ga

brisio Crist mor uchel, fel pe byddai

brynu, ie, â'r holl aur yn y pwrs, a'r gwae

yn y gwthîenau hefyd, y mynit ei gael; t

nad eìit adref, gan ddywedyd dy fod we(

cael triniaeth galed. Yr cnaid sychedig

yr un a ddigonir : yn unig edrych ar

dy syched yn iawü, ac yn ddwfn.

í
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(laf.) Yn iawn— yn syched calon, nid
syched cydwybod yn unig. Gwres tra
gwahanol sy'n peri y nailJ rhagor y lla.ll.

Gall íân nírern ennyn y gydwybod, nes peri

i'r pecbadur enog sycìiedu am waed Crist, i

ddiffodd y boen a gynneuodd digder Duw
yn ei fynwes ef. Ond tân o'r nef, a hwnw
yn unig, a fâg wres tyner yn y galon, a dr
allan mewn hiraeth enaid am Grist a'i

Ysbryd, gyda gwlith per-oeraidd o ras, i

lacio a diubdd tân trachwant a phechod.
Drachefn, edrych am ei fod yn ddwfn.

Y mae meddygon yn sôn am syched sy'n
tarddu o sychder y gwddf, ac nid^ oddi w'rth

ddim gwres mawr yn y cylla. Gellir tori y
syched hwn â phetìi addas i olchi'r genau,
a boerir allan drachefn, heb ei fyned i'r

bol. . Ac yn ddiau y mae rhywbeth
tebyg i hwn mewn llawer a eisteddant dan
bregethiad yr efengyl. Gellir gweled fod
rhyw gyfìyrddiadau ysgeifn yn awr ac eil-

warth ar ysbrydoedd meibion a merched, a
òerir gan ryw wreichionen sy'n syrthio ar
3u serchiadau wrth wrandaw y gair ; trwy
yr hyn y dangosant yn ddisymmwth ryw ddy-
tnuniad ar ol Crist a'i ras, nes y tybiech y
mawr brysurent tua'r nef. Ond gan nad oes
ynddynt ddim ond rhyw ffagliad disy]wedd,
i lled-flys dirym, yn hytrach nag ewyllysiad
îryí a dymuniad cìwfn, y mae eu gwres yn
ìian drosodd, a'u syched wedi ei dori gan
pchydig o fwyniant am y tro, a brofant wrth
arrandaw pregeth am Grist ; a hyn yn gystal
ig a ail fod, er eu bod byth heb fwynhau
lira mwy o hono : a hwy a boerant y cwbl
illan, agos cyn gynted ag yr ânt adref.
3ran hyny, ymgais di am y fath deimìad
Iwfn o'th drueni dy hun o herwydd dy
agrith, ac o ragoroldeb Crist o herwydd y
yflawnder o ras sydd ynddo

;
yr hwn a'i

ìaddasa i'th iachau di o'th afìechyd. Fel,
negys na^ddichon dyn tra sychedig ymfodd-
oni ar ddim ond diod, ac nid ar ryw ych-
'dig o hono, ond traflwngc Uawn, beth
rynag a gostio iddo ; felly, na somer ditliau
. dim ymfyr o Grist, a'i ras sancteiddiol ef.

.ë, na somer di â doniau, a phrotfes, nac
I heddwch chwaith, a eìlid ei wahanu oddi
vrth ras

; na foddloner di chwaith â rhyw
'aenelliad bychan o ras ; ond hiraetha.am
aydíau llawn, felyllawn burer ac yrhydd-
iaer di oddi wrth dy chwant meiìdigaid,
ydd yn awr yn dy orthrymu mor dost. Dyma
gwedd ysbryd, a dy roddai di dan yr
ddewid (sicrhâd y ìief) na chei di golli
10 th hiraeth. Pe gofynit am arian ac aur,
eu pe ceisit ti ryw fwyniaut bvdol yn ol
dull hwn, ti a ellit dreulio dy "anadl a'th
oen yn ofer : gallai Duw adael i ti ruo, fel
'eifas yn uífern, yng nghanol y fflamau hyny
ennynodd dy chwant cybyddus, heb estyn
ti ddiferyn o'r hyn y sychedi am danom danbaid i oeri dy dafod. Ond os Crist
i ras yw y rhoddion a ddymunit, ie, sy

raid i ti eu cael, yn ddiau ti a'u cei hwynt:
" Gwyn eu byd y rhai y mae arnynt newyn
a syched am gyfiawnder ; canys hwy a ddiw-
eìliri" Mat. v. 6.

PEISTNOD XIV.
CyngTior iV rhai a geir, ar braio/, yn unìaion neu
gywir o galon, i wisgo y gwregys hwn yn dn am
danynt, yn yr ymarferiad beunyddioì o h'ono; a
chyfarwyddiadau i'r díben hwnw.

Yr wyf yn dyfod at yr ail fath, sef y rhai
y mae eu cydwybodau, ar ymholiad dyfal,
yn dwyn tystiolaeth deg am eu purdeb, fod
eu calonau yn uniawn a chywir. Yr hyn
sydd genyf fel cynghor i'w adael gyda'r rhai
hyn yw, i wregysu y gwregys am danynt,
mewn clcfnyddiad dyfal ac avferiad beunycld-
iol o hono. Bydded y gwregys hwn, medd-
af, yn dn am danat : hyny yw, bydd yn dra
gofalus i rodio beunydd n yr ymarferiad
o'th uniondeb. Meddwl bob bore dy fod
heb ymwisgo, nes y byddo y gwregys hwn
am danat. Mae'r ddiareb yn wir yma, heb y
wregys, heb y fendith. Níd wyt yn gyfaiìl
gan Dduw, yn y dydd y byddech heb burdeb.
Os myn Abraham rodio gyda Duw, rhaid
iddo fod yn berffaith : ac a elli di fyw ddi-
wrnod heb ei gymdeithas ef ? Talodd Eahel
yn ddrud am ei mandragorau, wrth ymadael
â'i gwr am danynt: a marchnad waeth a
wna ;vr enaid hwnw sydd yn gwystlo ei bur-
deb i bwrcasu rhyw fantais cldaearol. Pan
elo purdeb ar goll, y mae Duw wedi ei golli
hefyd. Ac fel nas gelli di rodio gyda Duw,
felly nid oes i ti dclisgwyl bendith gan
Dduw. Y mae'r addewidion yng nghadw,
fel blwch o enaint gwerthfawr, i'w dori ar
ben yr uniawn ; "Oni wna fy ngeiriau les i'r

neb a rodia yn uniawn?" Micah ii. 7. Ac
yn ddiau, drwg yw rhodio yn y fìordd na
cheir ynddi air oddi wrth Dduw yn erchi i

ni rwydd-deb. Y mae rhai mor ofergoelus,
fel, os croesa ysgyfarnog eu íìbrdd, y troant
yn ol heb fyned gam ym mhellach y dydd
hwnw. Ond gwr hf yw efe, a faidd fyned
ym mlaen, pan fyddo gair Duw yn croesi ei

ffordd. Lle nad yw y gair yn bendithio, y
mae yn melldithio : íle nad yw yn addaw, y
mae yn bj^gwth. Enaid yn ei unioncieb yn
ymroddi i Dduw, y mae yn ddiogel, fel
teithiwr ar ei orchwyl cyfreìthlawn rhwng
haul a haul : os daw niwed neu golled i'r

cyfryw enaid, fe'igwnaDuw yn dda; ymao
yr addewid o'i du ; a thrwy ei dadleu 'hi efe
a all gael ei golled yn ol ar lawT Duw, sydd
wedi ymrwymo i'w gadw ef yn ddigoíled.
Gwel i'r perwyl hwn, /Salm ]xxxiV. 11.
Ond cyfarwyddiadau, nid annogaethau, sydd
i rni eu rhocldi yma.

DOSB. i.

1. Os mynit rodio yn yr yraarferiad o'th



246 WEDI AMGYLCH-'WREGYSTJ

burdeb, rhodia mewn golygiad ar Ddnw.
Gwir iawn yw gair Lutìier; "Y mae'r deg
gorchymyn wedi eu plygu i fyny yn y cynt-

af :" o herwydd, medd efe, " y mae pob
pechod yn ddirmyg ar Dduw." Ac felly

nis gallwn ni dori un gorchymyn arall, heb
dori y cyntaf. Yr ydym yn camfeddwl ani

Dduw, cyn y gwnawn ar gam yn e

Duw. Dyma yr hyn a gymmhellodd Duw
ar Abraham, fel plastr at bob dolur, ac i

gaclw ei burdeb yn iach ; "Rhodia ger fy

mron i, a bydd berffaith ;" Gen. xvii. 1.

Hyn a gadwodd wregya Moses yn dn wrth
ei lwynau, fel na chymmerodd ei wobrwyo
â thrysorau yr Aipht, ac na phwywyd ef

allan o'i burdeb, gan g brenin mor fawr

:

"Efe a ymwrolodd, fel un yn gweled yr an-

weledig ;" Jleb. xi. 27. Yr oedd ganddo un
mwy na Pharaoh yn ei oiwg; a liyn a'i

cadwodd yn uniawn.
laf. Gristion, rhodia mewn golwg arholl-

wybodaeth Duw. Dyma ystyriaeth at

wregysu dyn: dywed wrth dy enaid, gwylia,

y mae Duw yn gweled. Yn ddirgel y siar-

edir bradwriaeth, pan feddylio deiliaid eu

bod ym mhell ddigon o glyw y brenin: ond
pe gwybyddai y cyfryw fod y tywysog dan

y fi'enestr, neu y tu ol i'w lleuni, b'yddai eu

hymddiddan yn fwy difrad. Hyn a barodd
i Dafydd fod mor uniawn ei rodiad ; "Ced-
wais dy orchymynion ; canys y mae fy holl

ffyrdd ger dy fron di ;" Salm cxix. 168. Os
oedd cadair wag Alecsander, yr hon aosodai atom ein hunain: "Cyfod, gwna i ni dduw

dy feddyliau, a'u gosod mewu trefn o'th

flaen, heb y drafferth o'u sugno allan drwy
dy gyffesiad di. Iü, dy feddyliau, sydcl

wedi niyned oddi wrthyt, fel breuc
Nebuchodonosori oddi wrtho yntau,
wedi anghofìo yr hyn oeddynt y pr^

pryd, yn y lle a'r lle, er ys deugain, neu
a deugain i$ flynyddoedd

; y maent oll g
Dduw, yng ngoleu ei wynebpryd ; fel y
brychau ym mhelydr yr haul : ac efe a all,

íe, fe wna, roddi i ti olwg arnynt, fel y
byddant yn rhodio yn dy gydwybod, er

dychryn, fel ysbryd Ioan Fedydcíiwr yng
ngh ydwybod Ilerod.

2il. Phoclia yn y golwg ar ei ragluniaeth

ef, a'i ofal drosot. Pan barodd Duw i Ab-
raham fod yn nniawn, y mae yn cadarnhau
ei ffydd arno ei hun: " Myfi yw Duw JIoÜ-
alluog ; rhodia ger fy mron i, a bydd berj

tí'aith." Fel pe dywedasai, gweithia di

drosof fi, a ruinnau a ofalaf drosot iithau

Pan unwaith y dechreuom ammheu ei ofal

ef am danom, yna y bydd pall arein purdel

o ran rhodio ger ei fron ef. Y mae rhagritl

yu llechu mewn anymddiried a drwg dyb
t'il yr achosion o houo. Oni faidd yr enait

hyderu ar Dduw, nis gall fod yn hir yr

gywir i Dduw. Ýr oedd Abraham yn am
mheu Abimelech, am hyny efe a ledrithod

gydag ef. Yn debyg y gwnawn ninnau
JJuw: ni a ammheuwn ofal Duw ; ac ynf

byddwn fyw wrth ein callineb, ae a dorwi

ei gadbeniaid ef o'u blaen pan gyfarfyddeût
mewn cynghor, yn peri iddynt y fatlj arswyd
ag a'u cadwai hwy mewn trefn, beth a

wnai gosocì. Duw ger ein bron, a i lygaid ar-

nom ? Yr Iuddewon a orchuddiasant

wyneb Crist ; ac yna rhoisant iddo gernod-
iau: Marc xiv. 68. Felly y gwna y rhag-

rithiwr : efe a ddywed yn gyntaf yn ei galon,

nid yw Duw yn gweled : neu o leiaf, y rnae

yn anghofio ei fod yn gweled ; ac yna y mae
yn ymhyfhau i bechu i'w erbyn. Yn clebyg

i'r aderyn trol a wthia ei ben i'r cyrs, ae a

dybiaei hun yn ddiogel rhag yr adarwr;
fel pe nas gallai hwn ei ganfod, am nad yw
efe yn ei ganfod ef. "Mi a allaf dy guddio
di o'm golwg fy hun, ond nid fy hun o'th

olwg di," niedd Awstin. Ti elli, greadur
truan, gudclio Duw trwy dy anwybodaeth
a'th annuwiaeth, fel na welch di ef ; ond
nis gelli fel na wel efe di:

<4 P<>b p«'th aydd
yn noeth ac yn agored i'w lygaid ef, am yr

îiwn yr ydymyn son ;" Iíeb.ìw 13. O,

fod i ti a wnelych á Duw, yn yr hyn <>!1 a

wnei, pa un bynag ai yn dy >i< >}>, ai yn dy
ystafell, yr eglwys, ai y farchnad : a bydd a

wnelo yntau áthi ; o herwydd y mae yn dy

weled ürAv*ot ; ac fe all fynegi o ba le > r wyt
yn dyfod, pan y delych ger ei fron fel Gehazi
o flaen ci feistr, aphan yscli yn hunan-ddif- i

ti nac
'

iau," meddent hwy, "nis gwyddom :ii l«3tl

a ddaetli o'r Moses hwn." mae'r Isi-ael

iaid anghrediniol yu gwbl groes ioreh;. flfl

JJ)uw, yn Ciidw y manna hyd dranoeth
. xvi. 20. A pha ham, ond am n;

!
feddent fíydd i ymddiried ynddo ef a:n

pryd uesaf? Dyiná yr hen arf a ddefnydd
iodd Öatan o hyd, i guro y Cristion alíano'

uniondeb: "Melldithia Dduw, a l>yd<

farw," eb efe wrth Iob, trwy ei w.-.

!
ii. 9. Fel pe dywedasai hi, Pa b<

gedwi di gastelì dy burdeb etto i J)duw
Y mae cadbeuiaid yn barnu y gallant rodd

i fyny, pan na ddelo cynnorthwy iddynt;

deiliaid a farnant, pau fyddo eu tywyso

heb roddi nawdd iddynt, nad ydynt
rhwym i roddi iddo yntau wasanaeth.

wyt ti wedi bod fel hyn yn hirmewn cyflw

helbulus; gofidiau yn dy amgylehu ar bo

ac heb ddim uewydd hycl heddyw y
dyfod o'r nef. am ddim gofal a gymrae

Duw am da&at: am hyny, "ìneíldithi

Dduw, a bydd farw." Ië, cafod^ Crist

hun ef yn arfer yr utì offer, at ei dynu odc

wrth ei gywirdeí) i'w Dad
;
j>an yr archod

iddo droi y ceryg yn fara. îîi a welw

ynte o'r fa'th bwys y m.-ie fod i ni gadan

hau ein ffydd ar ofal a rhagluniaeth Duv

am ei nawdd a'n cynnaliaeth. A hyn y

V

rif yn ei addoliadj fel pe na buasit ti nac
[
yr achos, y mae Duw, o'i herwydd, wec

yma na thraw. Yna gall efe adrodd wrthy t
j
darpar mor dra helaeth, at gau allan bob an
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mheuaeth ac ofn am hyn, o feddyliau ei

bobl.

Y mae yr addewidion wedi eu cyíîeu mor
addas, fel ym mha oror bynag y byddom yn
niorio, neu pa gyílwr bynag y bydclom
ynddo, y byddont megys porthladdoedd di-

ogeì, i ni droi i'r naill neu i'r Ilall o honynt,
bod yn ddiogel pan gyfodo ýstorm arnom,

neu y'n hymlidier gan elyn. Pe nis galleni

gael un arall at ein tro, y mae yr un ganlynol
yn ddigon : "Y i;iae llygaid yr Arglwydd yn
edrych ar yr hoh ddaear, i'w ddangos ei hun
yn gryf gyda'r rhaisydd â'u caronau ynber-
ffaith tuag ato ef ;" 2 C'ron. xvi. 9. Nid
gosod ereilì i wylio a wna Duw, ond ei lygad
ef ei hun sy'n wÿliedydd. Yn awr, i wylio
dros y plentyn, y mae, megys y fam ei hun,
ei ragluniaeth ddigyfrwng ef. Gallwn ddy-
wedyd am eneidiau difFuant, fel y dywedir
am Canaan: " Tir 'yw yr hwn y mae yr
Argiwycld yn ei ymgeleddu: liygaid cìy

üduw sy bob amser arno ;" Jj&ut. xi. 12.

A'r cyfryw bobl ydynt hwy. Dracriefn, "y
mae ei Ìygaid ef ar yr holl ddaear ;" dyna
)fal ei ragluniaeth ; nid yw un perygl nac un
lemtasiwn yn ei gael ef yn hepian ; ond fel

y mae gwyliwr ffycldlawn yn rhodio i fyny
ic i lawr, felly y mae llygaid yr Arglwydd
yn ecîrych ar yr hoìl ddaear. "Ni huna ac

ìi chwsg ceidwad Israel;" Salm cxxi. 4.

Yv enaid cywir yw yr Israeliad yn wir ; ac
ìi huna ei Geidwad ef nac ychydig na
lawer : ni huna yn y dydd ; ni chwsg yn y
iios. Y mae dau air yn cael eu harfer yno;
m yn arwyddo yr hûn fer yng ngwres y
lydd, a'r llall y cwsg trymach yn y nos.

JDrachefn, " Ar yr holl ddaear." Dyma
gyffredinedd a heíaethder gofal Duw. Y
nae ei ragluniaeth yn gylchynawl, yn rhodio

f
cylchedd ; nid oes un enaid cywir y tu

iflan i lineìl ei ofal ef. Y mae eu nifer

janddo hyd at yrun; ac y mae yn. gofalu
im y naill fel am y Uall. Yr 'ydym yn
ìacru wyneb hardd rhagluniaeth Duw pan
r tybiom fod ganddo Iygad traws, i oí'alu.

ini un yn fwy na'r llall.

Yn olaf, "I'w ddangos ei hun yn gryf
rjda hwynt." Dyma efFeithiolrwydd ei

>fa] a'i ragluniaeth. Nid yw ei lygaid ef yn
drych ar yr holl düaear i ysbio peryglon,
i dim ond mynegi i ni beth ydynt; fel y
,

fwna gwyliwr ddeffro'r ddinas, pan nesao
hyw elyii ; ond lieb aìlu eu hachub rhag ei

ynddaredd ef. Dichon plentyn wneud
iyn ; ie, gwnaeth y gwyddau hyn i ddinas
tthufain gynt. Ond y mae Duw yn gwylio,
ìid i hysbysu i ni ein peryglon, eithr i'n

tachub rhagddynt. Y mae yn rhaid i'r

laint fod yn bobl ddedwydd, am eu bod yn
>obl "gadwedíg gan yr Argiwydd;" 'Deut.

ixxiii. 29. Nid gweled yn unig â'i lygaicl

mae Duw, ond ymladd ai lygaid hefyd
Ihoddodd ar yr Aiphtiaid y fath edrychiad
>.g a drôdd y môr arnynt er eu dinystr.

dosb. it.

2. Ymgais am weithredu oddi ar gariad,
ac nid ofn. Ofn caethiwus, a phurdeb, nis
gallant gyttuno: os bydd mi ar gynnydd, y
mae'r llall yn sicr ar gilio. Gwelwch eu
cyferbynu; "Ni roddes Duw i ni ysbryd
ofn, ond ysbryd nerth, a chariad, a phwyll ;"

sef-meddwl puraidd : 2 Tim. i. 7, Ue y mae
yn arwyddo fod ofn yn wan a dirym, yn
hawdd ei frawychu oddi wrth Dduw, ei

wirionecld, a'i wasanaeth; ap nid feüy yn
unig, ond yn ddibwyll, ac heo fod yn un i

ymddiried iddo am ddim o bwys. Y caeth-
was, er iddo weithio yn galed (am na feiddia
efe íai) etto, hawdd yw ei dynu i gydfrad yn
erbyn ei feistr, am ei fod yn ei gasau, tra y
mae yn ei ofni. Ni a welwn hyn ym mysg
y Tyrciaid

; oddi ar y rhai y mae y Cristion-
ogion, a drinid ganddynt fel y gweision
caethaf, yn eu rhwyílongau yn fynych, ar ol

cael mantais arnynt mewn brwydr, yn ennill
eu rhyddid eu hunam, trwy dori gwythienau
gwaed eu trais feistriaid. Ac yn debyg
mewn tej^rnascedd Ile y mae'r cleiliaid yn
ofni, yn fwy nag yn caru eu tywysogion;
mor barod ydynt'i wahodd un arall i'r

orsedd, neu i groesawu pwy bynag a ymgyn-
nygio arnynt! Fel hyn, yn rhwym ac yn
rhydd gyda Duw, y bydd efe, a symbylir
ym mlaen â blaen cleddyf ei ddigder ef, ond
a fyddo heb ei dynu â rhaffau ei gariad. Y
mae Israel yn esampl ddigydradd am hyn

:

"Panladdai Duw hwynt, hwy a'i ceisient
ef ; er hyny, rhagrithio yr oeddynt iddo â'u
genau, a dywedyd cehwydd wrtho â'u tafod,
a'u calon heb fod yn uniawn gydag ef;''

Salm lxxviii. 34, &c. Yr oeddynt yn ofni
Duw ac yn caru eu chwantau ; ac am hyny
j_bradychasant ei ogoniant ef, ar bob tro,

iddynt hwy ; fel y traddododd Herod ben
Ioan, yr hwn a ofnai, i ddwylaw yr hon a
garai. Ac yn ddiau y mae gormod o'r ofn
caethwasaidd hwn i'w gael ym mynwesau y
saint

;
pe amgen, ni byddai y fflangell mor

fynych yn llaw Duw. Ni a gawn Duw yn
ceryddu ei bobl am hyn, ac yn gwneud eu
hysbryd. gwasaidd hwynt yn rheswm am ei

lymcìer tuag atynt: "Ái gwas ydyw Israel?
ai gwas a anwyd yn y t yw eîe'ì pahamyr
ysbeiliwyd ef ?" Ier. ii. 14. Fel pe dywed-
asai Duw, beth yw yr achos fod yn rhaid i

mi dy drin cli, sydd yn an\yyl blentyn i mi,
mor arw a phe bycldit yn was, ie, yn gaeth-
was, gan roddi dyrnod ar oì dyrnod ar dy
gefn, yn y fath farnau trymion? A fynit
ti wybod ì Darllen adn. 17 :

—"Onid tydi a
beraist hyn i ti dy hun, am wrthod o honot
yr Arglwydd dy Dduw, pan ydoedd efe yn
dy arwain ar hyd y fforcld ?" Gelli ddiolch
i ti dy hun am hyn, fy nhriniaeth anarferol
tuag atat. Os y plentyn a anghofia ei rydd-
fraint ei hun, ac na weithia dim ond dyrnod-
iau gydag ef; yna byd.d yn rhaid i'r tad
ymdrin a'i bientyn, yn ol ei ysbryd gwasaidd
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ef. Fan ocdd Duw yn arwain Iarael ar hyd

y ffbrdd, fel tad ei bientyn, yn garuaidd,efe

a ymdaflodd oddiwrtho: ac oni chymmerent
eu' tywys gan gariad, nid rhyfedd iddynt

gael eu gyru gan ofn.

Gristion, gweithreda di yn fwy trwy gar-

iad, a tlii a arbedi i Dduw dy roddi mewn
ofn

iiu mewn gwrthryfel i'w erbyn.

iddo ef ei hun a siaradodd fel hvn
Ac er

gy»nyg
trais niwy ar y gyfraith hon, sef cariad, etto,

yroedd yn ainmíieu, mae yn debyg, a toidd-

iai neb arall fod nior ddrygionus, heb law
efe ei hun. Gan hyny, Gristion, pangaffed|

dy galon yn gwyro at ryw arferiad antfydd-

à'i fflan^ell. Cariad a'th geidw yn llawn, gosod hi dau yr ystyriaeth yroa;-

J

Gwir nôd cariad

" Nid yw yn ceisioyr eiddo ei hun ; 1

xiii. 5. A pha beth ydyw bod yn

gywir ac yn asros ato ef

yw;
Cor.

gywir, ond fod y Cristion yn ymgais am
àdyrchanad Crist, ac nid ei eiddo ei huu ì Yr
oeád Dafydd yn gû gan Ionathan: parodd

hyn iddo wynebu dig ei dad, a sathru ar y
gobaith am deyrnas oedd gan ei dad iddo ef

a'i hîl, yn hytrach na bod yn ffals i'w gyfaill

Y mae Lot am draddodi ei ferched i chwant

y Sodomiaid, yn hytrach na'i lettwyr. Nis

gallai Samson gelu y gyfrinach mawr hwnw
am y lle yr oedd ei nerth ynddo, oddi wrth

Daliìa, yr hon a garai; 'er fod ei adrodd

wrthi hi yn gymmaint ag a dalai ei fywyd.

Cariad yw concwerwr mawr y byd. Felly,

dy enaíd dithau wedi ei ennyn gan gariad

at Grist, a ollwng ei afael o bob ennill byd-

ol, yn hytrach na rhoddi ei anrhydedd ef i'r

enbydrwydd lleiaf. Ni roddodd Abraham
ei gyllell aberth wrtti wddf yr hwrdd, i

achub bywyd ei anwyl Issac, yn fwy ewyll-

ysgar nag y byddi di i offrymu dy fywyd at

gadw dy burdeb yn iach. Cyffelybir cariad

i dân ; a natur hwnw yw tebygu iddo ei

hun y cwbl a ddaw yn agos ato, ueueu difa.

Y mae yn troi pob peth yn dán, neu yn

lludw: ni ddichon dim o ryw arall drigo yn

hir etto, ei natur bur ddigymmysg ef.

Felly, caiiad at Grist ni wna oddef cyt'agos-

rwydd un dim yn y fynwes, afyddoeranfri

i Grist : ond naiìl efe a'i trecha, neu fe'i gad,

pa un ai difyrwch, elw, ai beth bynag aralî

a fyddo. Abraham, er ei fod yn caru Agai

ac Ismael yn eu lle addàs, etto, pan dde-

chreuodd un ymwthio â'i meistres, a'r llall

watwar Isaac, y mae yn eu troi ill dau dros

y drws. Ni oddef cariad at Grist i ti ochri

gyda dim yn erbyn Crist, ond bod o'i du ef,

yn erbyn pwy bynag a'i gwrthwynebo: ac

am hyny y bydd dy burdeb allan o berygl.

DOSB. III.

3. Myfyria yn fynych ar symlcdd a

phurdeb calon Duw tuag at ei saint, Ta

ystyriaeth gryfach a cllir meddwl am dano,

i'n gwneud ni yn ífyddlawn i Dduw na

ffyddlondeb a gwirionedd Duw tua^g atoni

niî Absalom, er ei fod y lledrithiwr ad-

af ynryw, etto, pan ddaeth Husaì ato,

yr oedd yn ei ammheu ef :
" Ac Absalom a

ddywedodd wrth Husai, Ai dyma dy gared-

igrwydd di i'th gyfaiilî Pa ham nad

aethosttí gyda'tb gyfaill P
1 2Sam. xyi. 17.

Yroedd cydwybod Absaìom yntyBtiomai

diffeithder erchyll ocdd i'r gwi- a gawsai

Dafydd yn gyfaill mor gywir, droi i uno â

os oes ynot ddim o ras Duw, fe'th ystwytha
ac a'th uuiona drachefn. Gcfyn i'th enaid,

Ai dyma dy garedigrwydd i'th gyfaill ?—
y fath gyfaiil ag a îu Duw. a ydyw ac a

fydd efe yh sicrl ti hyd bytìi ì Mae Duw
pan becho ei bobl, i'w cywilyddio, yn gofyn

iddynt, Aroddodd efe achos ain eu hym ídyg-

iad' annhirion ac anufudd / " Feì hyn y
dywed yr Arglwydd, Pa anwiredd a gafodd

eich ta'dau chwi ynof fi, gi\ì\ iddynt ym-
bellhau oddi wi-thyf ?" Ier. ii. 5. Ac felly

Moses (cyn myned i fyny a marw ar Nebo)
yn bwriadu tâìu adref i Israel am eu holl

ragrith, eu tuchan, au gwrthryfel ercbyU

yn erbyn Duw, o'u cychwyniad cyntaf o'r

Aipht hyd y dydd hwnw, y mae yn dwyn
eu cyhuddiad i mewn, ac yn dangos yr

amryw gwynion oedd i'w herbyn. Yn awr,

i chwanegu at bwys pob un, y mae efe ym
mlaen ei ymadrodd oll yn dangos pa fath

Dduw yw efe y gwnaethant ìiyn oll i'

erbyn.

Y mae yn agor ffordd at ddwys-feio ar

eu pechodau, trwy gyhoeddi gogoniant Duw,

yn erbyn yr hwn y gwnaed hwynt: " Enw
yr Arglwydd a gyhoeddaf fi: rhoddwch

fawredd i'n Duw iiì ;" Deut. xxxii. 3. Ac

y inae yn betli i'w nodi, fod yr hyn y mae

êfe yn 'ei gyhoeddi o enw Duw, er dangos

eu pechodau yn fwy, a'u helpio i ddiruad

am eu natur erchyll hwynt: "Efe yw y
Graig ;

perffaith yw ei weithred ;
Duw

gwirionedd, ac heb anwiredd, cyfiawn ac

üniawn yw efe ;" adn. 4. Y mae yn

dewis, íelesampl, wiredd a chywird-b calou

Duw atynt hwy, yn ei oruchwyliaethan

oîi, fel yr hyn a aìlai eu cywilyddio yn fwyaí

am eu hymddygiad. Y» awr (gan fod yi

ystyriaeth yma yn un a all fod mor ddefn-

yddiol, i argaù y galon, a'i chadw p
ymlynol wrth Dduw mewn purdeb) mi

ddangosaf ym mha bethau yr ymddengyi

gwiredd a chywirdeb cariad Duw at «

saint. Rhydd pob un o'r rhai hyuy i n

dadl gref i fod yn gywir a diiì'uant gydi

Duw.
laf. Fe vmddengys purdeb calon Duwyi

yr egwvddor y mae yn. gweithredu odd

wrthî, a'i ddiben hefyd yn ei iiolltfrucliwyl

iaethau. Cariad wyddcr y maeyi

gweithio oddi arùi yn barhaus, r.'u llesà»

hwy yw y diben v mae yu cyfeirio ato : odü

wrth*v rhai hyny nid yw efe bythyn gwyrc

Nid ä'tân cariad byth allan o'i^ galon, na>

llcs bwy bj-th allan o'i olwg. Pan fyddoy

gwgu á
r

i wedd, yn ceryddu â'i wefusau, a
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taraw â'i law, y mae ei galon hyd yn oed

rrd hyny yn llosgi o gariad, a'i feddyliau

myfyrio heddwch iddynt. Lle nodedig

hwnw i'r perwyl hwn: "Oydnabyddaf
thglud Iuda, a anfonais o'r lle liwn, i

id y Caldeaid er daioni; gosodaf fy

üwg arnynt er daioni ;" Ier. xxiv. 5. Yr
Id hon yn un o'r barnau trymaf a ddygodd
w erioed ar ei bobl ; ac etto, yn hon y
e yn bwriadu trugaredd, ac yn llunio pa
d 1 wneud lles iddynt. Felìy, yn yr an-

vch, pan lefasant yn erbyn Moses am eu

yn yno, i'w lladd, yr oedd eu braw yn fwy
u Diwed : yr oedd Duw yn ewyllysio yn
1 iddyut nag y tybiasant hwy. Ei amcan
edd eu darostwng, i wneuthur lles iddynt

y diwedd. Y ma^e Duw mor bur i'w bobl,

í on id yw yn gwystlo ei ogoniant ei huu
su diogelwch hwynt : y mae ei wisgoedd
hun o ogoniant wedi eu cloi i fyny yn
ilwydd a'u hiachawdwriaeth hwynt. Ni
i efe, ac nis gall efe, ymddangos yn ei

ogoniant a'i urddas breninol, nes>iddo
oluau ei fwriadau o drugaredd i'w bobl.

ryngodd bodd iddo roddi oed ar amser
mddangosiad i'r byd, yn' ei lawn ogon-
i, nes iddo fod wedi cwblhau eu hym-
ed hwynt; fel y byddo iddo ef a

jthau ymddangos ynghyd yn ei ogoniant
yr un dydd. "Pan adeilado yr Ar-
ydd Seion, y gwelir ef yn ei ogoniant ;"

n cii. 16. Y mae yr hanl o hyd yn ogon-
us, yn y dydd mwyaf cymylog; ond
yw yn ymddangos felly, nes y chwalo y
ìylau sydd yn ei guddìo o olwg y byd
1. Y mae I)uw yn ogoneddus pan nad
y byd yn ei ganfod : ond yna yr ym-
ngys ei ogoniant mynegol ef, pan fyddo
oniaut ei drugaredcì, ei wiredd, a'i ffydd-

leb yn tori allan yn iachawdwriaeth ei

ì. Yn awr, â pha gywilydd y bydd
1 i hyn orchuddio dy wyneb di, O Grist-

pe ni byddai i ti gyfeirio yn ddiffuant

goniaut dy Dduw, sy'n dy garu, ie, a'i

it oll, mor anwyl ag i osod ei ogoniant
ìun a'ch gwynfyd chwithau ar yr un
tr, fel nas gali efe yn awr golli un a chadw
allî .

il. Y mae gwiredd a phurdeb Duw i'w
1 yn ymddangos yn yr amlygiad a'r eg-
ìad o'i galon iddynt. Y mae cyfaill a
do yn attal ac yn cadw ei feddwl, yn
ddu bod dan gwmwl yn meddwl ei gyfaill.

-

i un a fyddo, megys, â ffenestr o risial

\ 'w yn ei fynwes, fel y gallo ei gyfaill

rllen y mëddyliau syn argraffedig yn
;alon ef, dyna un sydcl yn ymachufy rhag
rwg dyb lleiaf am antfyddlondeb. Yn
yn galon agored fel hvn y mae Duw i'w

it: "Dirgelwch yr Arglwydd sydd
a'r rhai a'i hofnant ef ;" 8alm xxv. 14.

nae yn rhoddi i ni ei agoriad, a'n goll-

fa i mewn, ie, i'w galon ef, ac a fynega i

>eth vw ei feddyliau ; a pheth oeddynt

tuag atom, cyn gosod careg yn sylfeini y
byd: a'i Ysbryd ef ei hun (1 ôor. ii.). a yr
am ddyfnion bethau Duw, canys yr oedd efe

wrth fwrdd cynghor y nef lle y trinwyd y
cwbl. A'i Ysbryd hwn a roddodd efe ar
waith, i ddadgan a chyhoeddi yn yr Ys-
grythyr a lefarwyd ganddo, sylwedd y
cynghorion hyny o gariad a fu rhwng Trin-
dod o bersonau am ein iachawdwriaeth ni.

Ac fel na byddai dim yn niffyg er ein bodd-
loni, efe a appwyntiodd yr unrhyw Ysbryd
sanctaidd i drigo yn ei saint—fel megys y
mae Crist yn y nef yn cyílwyno ein herfyn-
iadau iddo, felly y byddo iddo yntau yr
Ysbryd, ddehongii ei feddwl allan o'i air i

ni ; ac y mae ei air hwn yn ateb i galon
Duw, fel gwyneb yn ateb i wyneb yn y
drych. Nid oes dim sy'n ddymunol mewn
cyfaill cywir, o ran bod yn galon agored,
heb fod Duw yn ei gyflawni yn y modd
rhagoraf i'w bobl. Os bydd unrhywberygl
yn crogi uwch eu penau, nis gall efe ei gelu

:

Ynddynt hwy y rhybuddir dy was, medd
Dafydd, wrth son am eiriau Duw. Fe
enfyn Duw ryw genad neu gilydd i rybuddio
ei saint, pa un bynag ai oddi wrth bechod
oddi mewn y bydd eu perygl, ai oddi wrth
elynion oddi allan.

Yr oedd Heaeeîah niswn perygl o achos
balchder tu mewnol ; ac y mae Duw yn
anfon ato brawf, i beri iddo wybod yr hyn
oedd yn ei galon : fel trwy sjTthio unwaith,

y cedwid ef rhag syrthio eilwaith. Yr
oedd gan Satan ei ddyfais yn erbyn Pedr

;

ac y mae Crist yn ei rybuddio am dani : Luc
22. Os gwna un o'i blant ei anfoddio ef

trwy bechod, ni wna efe, fel y gwna cyfeill-

ion ffals, gelu ei anfoddhad, a dangos wyneb
teg oddi allan atynt, tra y mae yn cadw cas

dirgel atynt oddi mewn. Na, efe a ddywed
yn groyw wrthynt, ac a'u cerydda yn llym
o'r achos ; etto, heb gynnwys dim drwg
ewyllys o'i fewn i'w herbyn. A phan fyddo
efe yn arwain ei bobl i gyíîwr trallodus, y
mae yn eu caru, fel nas gall efe eu gadael
yn gwbl yn y tywyllwch am y meddyliau o
gariad sy ganddo atynt er eu gwaredu.
Ojid at eu diddanu yn y carchar, y mae yn
agor ei galon ym mlaen llaw iddynt, fel y
gwelwn yn y gwasgfeuon trymaf a fu ar yr
eglwys luddewig yn yr Aipht a Babilon, ac
hefyd ar yr eglwys efengylaidd dan anghrist.

Yv oedd yr addewidion am waredigaeth
allan o'r rhai hyny oll wedi eu traethu cyn
dyfod y dioddenadau. Pan oedd Crist ar y
ddaear, mor agored a rhydd yr oedd efe at ei

ddisgyblion, yn mynegu iddynt y gofìdiau

a'u cyfarfyddai, a'r canlyniad dedwydd o'r

cwbl pan ymwelai efe â hwynt drachefn.

A pha ham? Ond i'w cadarnhau yn eu
cred o gywirdeb ei galon ef atynt yn ol ystyr

y geiriau hyny : " Pe amgen, mi a ddywed-
wn i chwi ;" loan xiv. 2. Fel pe dywedasai,
Ni chydsafai â'r cariad diffuant sy genyf
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atoch, fod i mi guddio dîm rhagoch o'r

hyn sy'n addas i chwi ei wybod, na'i ddangos

yn amgen nag y mae. A phan y mae efe

yn ceîu rhyw wirìoneddau oddi wrthynt

am y tro, gwelwch ei diriondeb a'i gywirde^

yn agor yr achos o'i fod yn ea cuddio

:

sef, nîd ei fod ef yn erwgnach eglurhâd,

ond eu bod hwy, yn bresennol, heb allu

eu dwyu hwynt.
Ynawr, Gristion, defnyddia di hyn oll

fth wneud yn fwy calon-agored gyda Duw.
A yw efe mor rhydd ac agored i ti—ac a

fycídi di mor gauad iddo ef l A yw dy

Dduw yn agor ei fynwes i ti, ac oni thy-

weìlti dithau dy holl enaid iddo yntau ì Ai
ni feiddi di ymddiried dy gyfrinach iddo ef

sydcl yn hysbysu i ti ei gynghorion o gar-

iad a thrugaredd? Mewn gair, a feiddi di

gan gywilydd roddi cais am lochesu a

chuddio ry'w chwant bradwrus yn dy enaid

rhagddo ef, yr hwn ni âd ei gariad iddo gelu

unrhyw berygl rhagot ti ì Y mae Duw, sy

mor fanwl a chywir i gyfraith cariad gyda'i

bobl, yn diâgwyl diifuantrwydd cyffelyb

ganddynt hwythau.
3ydd. Y mae purdeb serch a chalon Duw

at ei bobl yn ymddaogos yn manwadalwch
ei gariad. Megys nad oes cysgod tröedig-

aeth yn hanfoa Duw, felly nid oes yn ei

gariad at ei bobl. Nid oes yma un pwnge
troad : y mae ei gariad yn sefyll heb ysgog

;

fel yr haul yn Gibeah, nid ydyw yn raach-

ludo na chwaith yn gogwydd at hyny,

ond yn aros yn ei lawn nerth :
" A thrugar-

edd dragwyddol y trugarhâf wrthyt, medd
yrArglwydd, dy Waredydd;" Esa. liv. 8.

Y mae dyn gwael yn etüfarhau ara ei gariad ;

y serch gwresocaf a oera yn ei fynwes ef.

Y mae cariad yn y creadur fel tân ar yr ael-

wyd, yn awr yn fíaglu, ynfuan yn gwanhau,
ac ar ddiffoddi ; ond yn Nuw, fel yr elfen

dân, nad yw byth ar ball. Yn y creadur y
nino fel dwfr mewn afon, sydd yu codi ac

yn iselu ; ond yn Nu, fel dwfr yn y môr,

sydd yn wastad yn llawn, heb na llanw na

thrai yn ei wneud yn fwy na llai. Lle y
gosododd efe ei gariad, nis gall dim ei ddwyn
ymaith; nis geliir na'i lygru, na'i orchfygu.

Gwneir cynnygion o'r ddwy ochr; etto yn
ofer.

laf. Nis gellir llygru ei gariad ef. Fe fu

y fath rai ag a feiddient demtio Duw, a

denu, îe, gwobrwyo Sanct [srael, i adael á

throi cefn ar ei bobl. Fel hyn y ceisiodd

Baalam ennill Duw i oehr Balac, yn erbyu
Isracl ; ac at gael hyn. ni ai'bedodd efe

ddim cost; ond adeiladodd allor ar ol alior,

a pheutyrodd absilli ar aberth. Lci, pabeth
ni wnaethsnt hwy, i gael ond gair neu ddau
o enau Dnw yn eibyn ei bobif Ond cadw
yn bui îddynt a wiîaeth efe: ie, gadawodd
nôd n'i u-- ar y ^enetll hono, ara gyflogi

Baîilain a'i anfon ar y fath neges at Dduw :

Dcat. xxiii. 4, 5. Ni a gawu hyu ar gof

gan Ddnw, at gynnal yn ei bobl gred ba
haus ain ei gariacl pur a diysgog atyn
<4 Fy mhobl, cofìa, attolwg, beth a fwriado
Balac brenin Moab, a pha atteb a rodd
Baalara mab Beor iddo, o Sittira hyd G
gal ;" Micah vi. 5. A pha ham y cofàe

hwy hyn ì "Fel y galloch wybod cyíiawnJ

yr Arglwydd ;" íiyny yw, fel y gwybyddo
)xa fatii Dduw cywir a tfydd'lawn a ffai

chwi. Weithiau, y mae yn defnyd lio

i'w hannog i fod yn gywir iddo yntau, fel

dangosbdd efe ei hun iddynt hwy yn y«
hwnw. Yn Ios. xxiv. 0, y mio yn myne
iddynt y bu i B.ilac anfon Balaani i os

Duw ar waith i'w meildigo : "Ond," ra

Duw; 4£ ni fynwn i wrandaw arno" (a

10; ; ond peri i'r hwn a (Maeth i'ch mclldit

io, ddadgaubendith arnorn chwi a'r eiddo

a i enau ei hun. A pha liain yr adrodc

hyn? Gwelwch: "Ynawr gan hyny ol

wch yr Arglwydd, a gwasanaethwch
mewn períFeithrwydd a gwiriouedd ;" a
14. Casgliad tra naturiol a rhesymol o
wrth yr hyn a ddywedasid am wiriou-îdd

ffyddlondeb Duw. O ! Gristion, a fyuH

gael dy gariad at Dduw i fod yn u í.iw

Perarogla ef yn fynych yn dy feddyli»

pherlysiau pur cariad Duw atat ti : dy

gariad nad yw yn marw, ac nas gall we
ìlygredigaeth. Cred am wir gariad D
atat ti, a bydd jn ffals iddo, os bei

Anghysoniaeth, a pheth dieithr mewa c

iad, yw talu ítalsedd am ffyddlondeb.

2il. Cariad Daw at ei saint, nis geìli

orchfygu. Yr hyn sydd dostaf i'w erì

ydyw, nid grym gelynion ei bobl, pa

bynag ai dynion ai diafliaid, ond" pjchot

ei bobl. Ni wna Duw gyfrif o holl ryí

llid eu gelynion er eu cyssylltu yngh
onl yn ddiau y mae pechodau ei bobl

rhoddi hollailuogrwyd 1 ei hui ar bra

Erioed ni chlywsom ara Dduw vn gridd

dan, neu yn achwyn gan ryin ei cdyni

eithr yn fynych a dwys am bechodau

angharedigrwydd ei bobì. Mae y rhai ì

yn ei lethu; mae y rhai hyn yn tori

galon, ac yn peri iddo lefain allan, fel

buasai yn petruso yn ei feddwl, o^ dywe
yn ol dull dynol, ac yn anhawdd iddo wyl

pa beth i'w wneuthur, ai eu caru, ai eug
ael—rhoddi llais ara gadw eu bywyd, ai

marwolaethu. Wel, pa eiriau bynag a

fera Duw at beri i'w bobl deimlo a cha

yn ddwysaclì yr angliaredigrwydd

ddangoswyd ato cf, er hyn nid yw efe 1

wybod p:i bcth i'w wnend yu yr^chosîí\

ymafi'i garia l yn penderi'ynu ei feddyl

o blaid ei bobl gyfamraodoì, pan y mao

hymldygiad hwnt leiaf yn liiîldu h;

ffoi. xi. 9). Tybiodd y diafol iddo

digon yuerhya [osuah {Zcc!i. iii.), p.in all<

gael rhyw fudrcddi ar ei wisg, i ddwynl
o chwedl, ac adrodd wrth Dduw y fath

bcuìr oedíl ar ei bicntyn ef. Ei gyfrif gw
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1 ef oedcl, eael gosocl Duw yn ei erbyn

;

tl efe a gamgyinmerodd : o herwydd yn
ei gyftroi i ddig, ei annog i dosturi a
aeth y tro ; ac yn lle syrtliio allan âg ef,

ni:te yn cael Crist yn gweddîo o'i du

:

ch. iii. 2. Yn awr, defiiyddia hyn, Grist-

1, raewn myfyrdod: a yw cariad Duw
yr anorchfygol, fel nas gail liyd yn oed dy
3hodau na dryílio na thori ewlwm y cyf-

imocl sydd yn dy rwymo di wrtho ef ì

m nid yw yn gywilydd i ti fod yn
wareu rhwym a rhydd âg ef? Ti a
ylit ymgais am gael gwir ddelw cariad dy
d nefoJ yn fwy amlwg ei hargraff ar

neb dy gariad ato ef. Megys na all dim
hfygu ei gariad ef atat ti, felly na âd
hau i ddim wanhau dy gariad ato yntau.

^ved wrth dy enaid, ai ni lynaf íi yn agos
Ddnw, pan y cuddio^ei wynebrhagof, gan
fwriodd fì ymaith, pan droais i fy ughefn
bechadnrus arno ef? Ai ni ddygaf fi

tiolaetli i'w wirionedd ac i'w enw (er fod
ill yn gadael y naill, ac yn dìrmÿgu'r

1), gan ìddo ef gadw ei gariad y:i llosgi yn
;alon ataf fì, tra yr oeddwn i yn ei ddi-

hydcdduef? Pabeth? Duw o'm tu i,

yn rasol wrthyf ar ol y fath wrtìigiliadau

rhailiyn! Àc a fyddi mi etto dristau

Ysbryd, a gwarthruddo ei gariad â
\
raneg o anufudd-dod? Na ato Duw:
neud a allwn at roddi Duw yn gyfranog-
yn fy mhechod fyddai liyn, trwy roddi
jariad ef yn danwydd iddo ?

DOSB. IV.

L. Gochel bechodau rhyfygus ; mae y
d hyny yn rhoddi yr archoll ddyfnaf i

•deb, ie, yn anghyttunol âg ef. "Attal
ÿd dy was oddi wrth bechodau rhyfygus

;

arglwyddiaethont arnaf : yna y'm. per-

thir, ac y'm glanheir oddi wrth anwir-
lawer ;" jSalm xix. 13. Y mae dim
un weithred o ryfyg yn anghysson â'r

arferiad gweithred'ol o burdeb. Fel y
elwn yn Dafydd: yr hwn, trwy yr un
hod erchyll hwnw o lofruddiaeth, a
lodd yr ymarferiad presennol o burdeb,
aeth yn y mater hwnw yn rliy debyg
o'r ynfydion yn Israel ; <ic am liyn y
yn sefyJl fel yr unig namyn i'r dystiol-

h gyffredinol a roddodd Duw i'w union-
1 ef : " Dafydd a wnaeth yr liyn oedd
awn yng ngolwg yr Arglwydd, ac ni
liodd oddi wrth yr hyn oll a orchymyn-
ì efe iddo, lioll ddyddiau ei einioes, ond
achos Uriah yr Hethiad ;" 1 Bren. xv.
Hyny yw, nid oedd y fath ryfyg mewn
pechod arall a wnaed ganddo : ac felly

Bewir hwynt allan yma, o ran hyn, gan
I wmaethant y fath rwyg ar ei burdeb, ag
avnaeth yr un peeliod liwn. Ac fel y
wk un weithred o bechod mewn rhyfyg

| angliyttunol âg uniondeb gweithredoí:
Wy y mae yn rhy anhawdd i uniondeb
g Idfol gydsefyli gyda rhyfyg greddfol.

0,ì ydyw un weithrecl o bechocl rhyf-
ygus, ac fel y gallaf ddywedyd, un llym-
eidyn o'r gwpan wenwynig hon yn '

eff-

eitìiio mor drwm ar ysbryd dyn 'grasol,
ac yn newid ei wedd, fel nad yw' yn debyg
iddo ei hun, pa mor farwol ynte i bob
uniondeb a fydcl yfed o honi o ddydd i

ddydd 1 Ac am hyny, megys y " rliuddes
Daniel ei fryd, nad yrahalogai efe trwy ran
o fwycl y brenin ;" Dan. i. 8, felly ymrodda
dithau beunycll, tan ryw rwymiad duwiol
o'r fath, nacl ymhalogech âg unrhyw
beehod rhyfygus: canys yn wir bwyd y
brenin yn briodol yw hwn; bwyd Satan,
tywysog y tywyllwch yw fy meddwl

; yr
hwn nis gaii ei hun bechu oncl pechodau
rhyfygus : a'i ymgais penaf sydcl am halogi
eneidiau trwy fwyta o'r ddysgLiid hon.
Dywed di fei Awstin ar achos aralì, "AIi
a allaf gyfeiliorni ; ond fy mwriad yw na
byddwyf yn heretic ;" DÌchon fod ynof
lawer o ffaeJeddau ; ond trwy ras Duw, mi
a ymdrechaf beidio bod yn 'bechadur rhyf-
ygus. Ac os na îyait fod mewn pechod
rhyfygus, gochel wne?.d vn ysgafn o wen-
didau llai. Pan darawödd calon Dafydd
eí am dori cwr mantell Snu), efe a ymattal-
iodd ac a wnaeth encüîad dedydd: ei

gydwybod dyner, gan ei daraw yn ddirgel-
aiçid am dori cwr ei wisg ef, ni oddefai
iu.io dori ei wddf, a dwyn ei fywyd, oedd
yn well na ddilledyn. 'Ond dro arall, pan
oedd ei gydwybod yn fwv ì'lygad-drcin, ac
heb wneud y gorchwyl cyfeiilgar hwn iddo,
ond yn gadael iddo saethn ei oJygon serchog
ar ol Bathseba, heb roddi iddo un alarm
am ei berygl

;
gwelwn y gwr cla fel un wecli

pensyfrdanu a cholli ei'ddeail, ar ei dripíad
cyntaf ar lethr serth, heb ailu ymachub, ond
yn treiglo o bechod i bechod', nes y syrth-
iodd o'r diwedd i bydew llofruddiaeth.
Pan fycldo yr afon wed'i rhewi, fe anturia
dyn rodia a rhedeg lle na feiddiai osod ei

droed pe byddai y rhew wedi tori neu doddi.
O ! pan fyddo calon y dyn duwiol ei hun
wedi caleclu, nes iddo allu sefyll ar ryw wen-
did, er lleied fyddo, a'i gydwybod heb ym-
hollti dano, pa mor beli bynag y gall efe
fyned ? Yr wyf yn crynu wrth f'eddwl pa
becliod y gall efe syrthio iddo.

DOSB. V.

Cais gyrhaedd uwch law cariacl ac ofn

y byd. Ni bydd un diffyg ar haul cywirdeb
Jristion heb gyfryngiad y ddaear rhwng

Duw â'i enaid.
y Ci

laf. Cariad at y byd. Dyma wreiddyn
addas i ragrith dyfu arno. Os bydd y galon
wedi ymosod yn danbaid ar rywbeth"a fedd

y byd ; ac os rhydd ei llais yn bennodol am
ei gael—rhaid i mi fod yn werth hyn a hyn
yn y flwyddyn ; cael o hyd i'r cyfryw fri

;

ac i'r creadur gydag Ahab glafychu o hir-
aetlr am danynt

; yna, bydd mewn perygl
mawr o dderbyn y cynghor drwg cynta'f a
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roddo Satan neu y enawd iddo, at gnel ei

amcauion i ben, er eu bod yn uiweidiol i'w

uniondeb. Nid yw heíwyr yn gofalu pa

ffordd yr ânt; hwy a neidiant rlros glawdd
a ffos, am y caffont yr ysgyfarnog.

Y mae yn beth rhyfedd, yr wyi yn addef,

fod gan un sant wyntiad mor gryf ar ol y
creadur, gan fod ynddo et arogiedd enaint

Criat yn dywalltedig yn ei fynwes. Gallai

un feddwl y gwnai y perarogl a dardd mor
gynnhesol o welyau y peiìyaiaa hyny—yr

addewidion—anatu helwnaetu y Cristionar

ol y creadur, ac y byaaai i"r naill sawyr

rwystro effaith y ìiaìi
; y byddai i"r pereidd-

dra purach sydd yn anadlu ynddynt hwy
oddi wrtli Grist a'r nef ìenwi synwyraa y
Cristion, hyd nes y byddai pob mwyniant
arall o sawyr mwy ammliar a daearol heb
gaeì derbyniad boddusyn ei ffroenau. Mae
hyn yn sicr yn bod tra y byddo synwyrau
ysbrydol y Crietion yn iach ac mewn ymar-
feriad. Ónd och ! megys y ceuir y pen ac

yr attelir y synwyrau rhag gwneud eu

gwaith,pan fyddo annwyd yn y corph ; felly,

drwy esgenlnsdra y Cristion, y mae yn
hawdd cael ancchyd ysbrydol,nes bod attal-

iad trwm ar y synwyrau hyny—grasusau

wyf yn ei feddwl—a ddylai farnu am bethau.

Ac yn awr, pan nad yw y Cristion mewn
tymmer i fwynhau y melusderau purach

liyiif mae gan Satan fantais deg i godi rhyw
fwyniant daearol oddi ar ei wâl, a'i ar-

ddangos o flaen y Cristion ; a hwn y mae y
cnawd yn ei sawrio yn fuan ac yn cynu yr

enaid, druan, ar ei ol, hyd oni ddelo gras

drachefn i'w dymmer
;,
yna efe aâd yr helfa

â chywilydd a gofid.

2iL Cais gyrhaedd uwch law ofn y byd.

Y mae ofn dyn yn dwyn magl. Fe red

dyn ofnus i ryw dwll, er mor warthus y
byddo, tuag at ymachub rhag y peth y mae
yn ei ofui ; a phan fyddo y rhai duwiolaf

dan rym y brofedigaeth hon, y maent yn
rhy debyg i ddynion ereilí. Abraham,
mewn gloes o ofn, y mae yn lledrithio wrth
Abimelec: ie, Pedr pan ydoedd— uid ei

fywyd ond ci barch—yn ymddangos mewn
peth perygl, ni iawndroediodd at wirionedd
yr efengyl; nis rhodiodd yn uniawn, fel

yr oedd yn gweddu i wr mor sanctaidd

;

eithr cymmerodd un cam ym mlaen, a'r

llall yn ol drachefn, fel pe buasai heb hoffi

ei lwybr: vn awr efe a fwyty gyda'r cen-

hedloedd
;
yn y man y mac yn cilio. A

pha beth a wnaeth iddo ledrithio, ac i'w

draed gamu fel hn wrth rodio? Dim ond
llewyg o ofn a ddaeth dros ei galon ef, fel y
gellwch weled yn G'al. ii. 12, 14. "Ganofni

y rhai oedd o'r en waediad," efe a ragrithiodd

ac a dynodd ereill i'w ganlyn i ymbleid-

iad.

Dosa vi.

6. Cadw lygad manwl 'ar dy galon dy
bun, yn dy rodiad beunyddiol. Y mae

rhagrith yn chwyn sydd yn llygru y i

goreu, hyd oni 1 yw yn gofyn gofaì a thfi

iad beunydd i'w gadw dauodd. Y neb
farchogo anifail tripiog, y mae yn ange
rheidiol iddo fod â'i lygad ar ei ffordd,

law ar ei awen. Y cyfryw yw dy galon
Gristion ; ie, y mae yn tripioyn ifynychai

ffordd decaf, pan wyt leiaf yneihofni. E
ìych ati gan hyny, a dal yr awen yn d;

arni. "Cadw dy gaion yn dra diesgenlus

Diar. iv. 23. Y gwas, tra y teithiaigani

ei feistr, y mae yn cadw ei ffordd ; ond p;

anfoner ef ar neges wrtho ei hun, yna ym
ar ei wib. Gellid rhagflaenu aml ga

gwyrog a chwidr-waith yn dy rodiad be

nyddiol, pe rhodiet ti yn gymdeithasol
thi dy hun ; fy ìneddwl yw, dan sylwi arç

dy hun, a'th ffordd. Yn yr ystyr hwn
mae y rhan fwyaf o'r byd wedi colli arny

eu hunain, yn estroniaid i'w rhodiad
hunain gymmaint ag i'w hwynebau
bunain. Y mae pawb a fyddo yn b
gyda hwynt yn eu hadnaboil yn well

hwynt hwy eu huuain
;
jt hyn sydd

gywilydd erchyll. Ac na fydded i dyb n
ofer a hwn gael Ue ynot, sef, am fod ger

gywirdeb, nad yw yn rhaid i ti gadw gol

mor fanwl ar dy galon : fel ]ie nia ga

ai dy galon di, sydd yn rasol, chwar
geudeb â Duw, ac â thitliau hefyd.

yw Solomon yn gosod nod dyn ffol ar dalc

y neb a ymddiriedo i'w galon ei hun ì

wyt ti, fel y dywedi, yn ddyn cywir,

gallaf gredu fod hunangariad yn y fath r
gydaHhi. Y rhai anwybodus a haloged

sydd á' a calonau yD ddrwg i'r eithaf, yw
bobl a'u moliant am rai da. Eithr un rl

o ddaioni calon a wnaed yn Avir dda tr

ras, yw canfod mwy i'w drwg èi hun
chwyno mwy o'i herwydd. Dwg dy ga!

gan hyny yn fynych i'w hadolyga ; a m
ei chyfrifon yn ddifrifol. Y mae hwnw
y ffoidd i wneud ei was yn lleidr, a fyc

heb ofyn iddo yn awr ac yn y man pa ar;

s)rdd ganddo yn ei law. r wyf yn wir

darllen am rai, yn nyddiau Iehoiadah d<

ionus, yn wr mewn ymddiried am yr ar

at adgyweiriad y deml, na wnaed gymma
a chyfrif â hwynt am dreuliad yr arif

"Canys yr oeddvut hwy yn gwneutliur

ffyddiawn;" 2 Bren. xiì. 15. Ond nidd
ti wneud felly â dy galon, rhag iddi

roddi mewn mwy dyled i Dduw, ac i'thg;

wybod, nag a gei di ei rwbio allan ar fi

Y mae Duw yn rhoddi llawer o dalentau

dy law, iechyd, rhyddid, Sabbatyiau, ord

hadau, cymundeb y saint, a'r cyffelyb,

adgyweirio dy deml ysbrydol, sef gwa

gras o'th fewn. Gofyn yn awr i'th eu

]»a fodd y mae y rhai hyn oll'yn cael

gwario. Fe allai y cei di fod peth o'r ar

liwn wcd.i ei drenlio, a'r gwaith heb fod

mymryn pellach ym mlaen. Y mae
ofynol iü edrych ati: o herwydd fe
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gyfrif, er i ti, o bleidiad gyda dy galon

lyllodrus, fod heb alw am dano.

PENNOD XV.
\\ghor a chysur i'r rhai sydd ddifuant, ond

eneidiau ymollyngar a phetrusgar; nad
dynt yn gwbl gondeniniedig yn eu cydwybodau,

>X rhagrithioyr, na than gyflawn ryddhâd

idi urth yr ammheuaeth o hyny yn cu medd-

Uau eu hunain.

a ddarfuom â'r ail fath o bobl; y rhai,

h chwilio, sydd yn cael eu cydwybodau
dwyn tystiolaeth am eu huniondeb.

{ mae etto, yn drydydd, fath arall yn ol,'i

iru gair wrthynt : ac eneidiau ammheus
/nt—sydd yn rhai cywir yn ddiau, ond
feiddìo eymmeryd eu perswadio i feddwl

dda am danynt eu hunain. Y maent
dyfod o'r prawf y dymunwyd arnynt

di eu hunain dano ; a'u rheithfarn ydyw,

oramus, ni wyddom ni a ydym, aì nid

m, yn bobl gywir. Yn awr, i'r rhai hyn
a ddymunwn roddi gair o gynghor; a

dded yr Arglwydd ei fendith arno.

DOSB. i.

Gochelwch rhag i Satan eich tynu i

derfynu mai rhagrithwyr ydych, am eich

l heb y dystiolaeth bresennol o'ch pur-

Gwneuthur cam â chenhedlaethau

t Duw fyddai dywedyd felly: byddai

1 i lawer o honynt roddi yr un goìifarn

ynt eu hunain, pe byddai hyn yn gasgliad

rìi oddi wrth y testyn : o herwydd y mae
tth eneidiau gwerthfawr sydd â gwirion-

{ eu gras ac uniondeb eu calonau y dydd

iq yn guddiedig o'u golwg: etto, nid

nt heb y naill na'r llall. Yr oedd arian

bion Iacob ganddynt yn rhwym yn eu

jtiau ar eu taith drwy y dydd, er nas

yddent hwy hyny nes eu dyfod i'w lletty

hagoryd. Dyma fel y mae trysor o bur-

yng nghudd mewn llawer enaid ; ond yr
ser i agor y sach a gadael i'r enaid wybod
jyfoeth, ní ddaeth etto. Y mae llawer

awr yn y nef, wedi myned dros y mor-
igc, a thirio yn ddiogel yno, er eu taíiu

i a thraw ar hyd eu niordaith, gan ofnau
,diyleh gwirionedd gras ynddynt. Y mae
"d ddiiîuant yn rhoddi enaid yn yr arch
2rist ; ond nid yw yn rhoddi attalfa, fel

byddo y cyfryw un yn glaf yn y llong.

at ei hun, nid gras [a gyfranwyd] a ali

lygu gras i'n llygaid ni mor eglur ag i'n

uogi ni i'w addef. Heb law cael llygad

li ei iawn «iddasu, y mae goleuni yn ofyn-

t ei ddefnyddio yn oleu-gyfrwng. Feîly,

» law gwirionedd gras, y mae yn angen-
idiol cael yr Ysbryd sydd yn oleuni arall,

diffyg pa un y mae yn nos ar yr enaid yn
eddyliau ; ac y mae yn rhaid iddo lefain

un arall—yr Ysbryd Glân ei hun—i'w

i'r goleuni. Efe yw y cenadwr mawr

ag sydd yn unig yn meddu y gallu i ddangos
i ddyn ei gyfìawnder. Ond fel y gall llygad

yn y tywyllwch fod yn llygad a wel, y pryd
nad yw yn gweled diin, felly fe all fod
gwirionedd gras lle nad oes yn bresennol
deimlad o'r gwirionedd hwnw. Ië, gall fod

y pechadur yn prysur chwilio o ordinhâd i

ordinhâd, am gael y purdeb hwnw sydd
eisoes o'i fewn: fel y gallech weled un
weithiau yn dra dyfal yn edrych o ddeutu yt am ei het, a hithau ganddo yr un amser
am ei ben. Felly, sefydla hyn fel gwir sicr

yn dy enaid ; Fe allai fy mod yn gywir, er

nad wyf yn bresennol yn gallu gweled hyny
yn eglur. Hyn, er na ddwg i ti gysur llawn,

etto, gall fod yn beth cynnaliaeth nes y deìo

hwnw: neu, fel atteg i'th d gwan, er nad
yw yn ei drwsio, etto fe'i cleil ac a'i ceidw
heb syrthio, nes y delo y pen gweithydd, yr
Ysbryd Glân, yr hwn trwy un gair tirion

wrth dy enaid, a all dy iawn osod yn dy
feddyliau, a pheri i ti sefyll yn gryf ar yr
addewid sydd yn unig sail a syìí'aen gv/ir

gysur. O ! Gristion, na fydd yn galetach
wrth dy enaid nag a fyddit v/rth gorph dy
gyfaill (neu, a ddywedaf), dy elyn. Pe b'ai

un nad wyt yn ei fawr garu yn gorwedd yn
glaf yn dy d ; 'ie, mor gìaf, fel nas gaiìai

atteb os gofynit iddo, Á wyt yn fyw (am fod
ei synwyrau a'i ymadrodd hefyd ar goll yn
bresennol)? a fyddai i ti yn ebrv/ydd ei ddy-
warthu, a'i roddi yn ei arch, ac yn ei fedd :—

a

hyn am nas gelli gael o'i enau ef ei hun ei

fod yn fyw ? Yn sicr, ni wnait. O ynte,

mor afresymol a gwaedlyd yw Satan, a fynai

genyt ti ymdaflu yn ddioed i'r pydew o an-
obaith, am nad yw dý ras yn bresennol yn
ddigon cryf i siarad drosto ei hun l

DOSB. II.

2. Gad i mi dy anfon yn ol i ymofyn yn
well. Edrych unwaith etto, yn fanylach, ai

nid oes gan Satan, y Ioab hwnw, lscw fawr
yn y cwestiynaua'r ammheuon hyn a godwyd
yn dy fynwes am dy burdeb : a hyn fel ei

fwriad olaf arnat, feì y gallo dy ddallu a'th

derfysgu âg ofnau ffals, pan na fyni wen-
ieithio i ti â gobaith ffaìs. Bu amser pan
oeddit yn ddiau yn waeth ; ac yna, trwy ei

waith ef, ti a dybiaist dy hun yn well nag
oeddit. Ac yn awr, er pan newidiasant dy
ffordd, wedi i ti wadu dy hen hyder, ceisio

adnabod Crist, a chael peth blas yn dy ys-

bryd ar ei ffyrdd sanctaidd ef, nes ydwyt
yn hiraethu yn gryf ar ei ol, yr ydwyt yn
cael dy frawychu gan aml ddrychiolaeth o

ofnau, yn dy feddyliau athrist, os nid yn dy
gyhuddo fel rhagrithiwr, etto, yn galw
gwirionedd dy galon i gwestiwn. Y mae
yn werth ymofyn, meddaf', ai nid yr un llaw

yw hon drachefn, sef Satan, er curo wrth
ddrws arall. Ni fedd un chwareuwr gym-
maint o newid-wisgoedd, i ddyfod ar y
chwareufwrdd ynddynt,>g a fedd Satan o
ddulliau mewn temtiad : ac y mae hon yn
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wisg y gwyddys iddo ei gwisgo yn dra chyff-

redin. Pe byddai hyn dy gyilwr di yn unig,

gellit fod yn fwy drwg-dybus, rhag i'r ofnau

Eyn fod yn geryddon cyfiawn dy galon dy
hun. Ond pan eli fod llawer o'th gyd-

frodyr (sydd â'u fcywirdeb yn ddiammheuol
genyt, er nad wyt ti mor garedigol atat dy
huu) â'u cwynion mor debyg i'r eiddot

tithau, fel nad oes un agoriad (er ei wnend
mewn bwriad) a all ateb yn well i lioll

rwyll-ranan clo, nag y mae eu cyflwr

hwynt i'th gyflwr di : Gall hyn, meddaf, fod

yn achos da i ti chwilio etto, at Avybod, ai

ni ddaeth efe allan yn ysbryd celwyddog, i

orthrymu dy ysbryd tyner *di â newydd o'r

fath, y gyr efe na ddichon ei waeth ddyfod

i'th glustiau ; sef, nad ydwyt yn caru ìesu

Grist, fel y profièsi ; ac mai hunan-dwyll

yw i ti dybied yn amgen. Yn y modd hwn

y gwna yr ysbryd aflan yma (fel putain

ddigywilydd, a esyd ei phlentyn wrth ddrws
gwr gonest) gyhuddo llawer yn haerllug â'r

hyn y maent yn ddieuog o hono, gan ddis-

gwyl y gln cymmaint o'i gyhuddiad hyf

wrth ysbryd y Cristion tlawcl, ag a geidw y
drwsyn agored, i ollwng i mewn demtasiwn

arall, y mae yn dymuno yn fawr ei thafiu

i'w fynwes trwy help hou, a than ei chysgod.

Ac yn gyffredin, dyma hi ; tarfu y Cristion

oddí wrth ddyledswydd, a thynu ymaith
olwynion ei gerbyd, a fyddai mor fynych

yn arferol o'i ddwyn ef i bresennoldeb Duw
yn ei ordinhadau ; a hyn ar y drwg-dyb nad
yw efe yn ddiffuant ynddynt, ac mai gwell

iddo aros gartref heb wrandaw, nag uno â

phobl Dduw mewnun ddyledswydd arall, na
myned i fyny i ddangos drygioni ei gaíon.

Feì hyn y dywed Satan. Ac a oedd croen

Hyfnach a chwedl decach gan y sarph pan
gafodd gan Efa estyn ei llaw at y ffrwyth

gwaharddedig, nag a ddwg efe yn y clenitas-

iwn hon—attal y Cristion druan rhag profi,

na chyffwrdd â'r ffrwyth liwnw, a orchym-
ynodd Duw ei fwyta? sef yr ordinhadau
sydd i'w mwynhau genyt ? Etto, Gristion,

os nad wyf yn camsynied, y mae i ti achos

i fendithio Duw os yw efe yn goddef i'th

elyn agor ei feddwl mor bell a hyn, fel y
byddo i ti gael pctl» goleu, i ddirnad dryg-

ioni ei fwriad yn y demtasiwn arall, i

ammheu dy gywirdeb.

Ai nid ydwyt ti bellach yn dirnad, enaid

tlawd, pa beth a gododd y cri uchel am dy
ragrith yn dy glustiau / Nid oedd Satan yn
holìi dy weled mor ddiwyd wrtii ordinhadau,

na'th gydnabyddiaeth â Duw yn cynnyddu
mor gyflym ynddynt : ac rii wyddai efe am
un ffordd ond hon i'th guro ymaith. Nis
gwnei di gydio yn eiabwydau ereill : pechoci,

er ei drin a'i drwsio yn orwych, nid yw yn
ddysglaid at dy archwaeth fel y mae yn ewel-
ed; ac am liyny y mae yn rhaid iddo dy íraw-

ychu oddi wrtìi y rhai hyny, trwy flino dy
ddychymyg âg ofnau am dy ragrith yn-

ddynt ; neu ynte fe all daflu' ei gap ar <3

ol, a'th roddi i f^'ny, fel un allan o'i gy
haedd. A ydwyt ti yn tybied, enaid trua

pe byddai dy galon mor flals a rhagrithi

3'n dy ddyledswyddau, y gwnai efe yr hc

drwst hwn yn eu cylch ? Nid yw efe

arfer camgyfleu ei beiriannau fel hyn,
gosod lle nid oes un gehui i'w ddigio.

wnai dy weddîo a'tli wrandaw rhagrithi

mo'i niweidio ef, mwy na'th fod hebddyi
Nid ei arfer ef chwaith yw bod mor <"

a m^uiegi i ragrithw^T am ffalsedd

calonau : dyma'r gadw^ui sy ganddo yn
dal gerf^'dcî eu traed ; a'i o'fal mawr y
chuddio o'u golwg, rhag i'w thrystiad hi

eu c3Tdw3rbodau eu deffroi hwynt i

ymgaia am ei churo ymaith, ac idd^uit fe)

ddiangc o'i garchar ef. Gan hyny, by<

gysui-us, enaid tlawd ; oni ddwg dy gv

wybod brawf ysgryth^Tol i'th gondemi
fel rhagrithiwr, nac ofna gyhuddiad Sata

ni chaiff efe fod ar y faingc pan ddely

i'th brofi am dy fywyd ; ac ni bydd ei dy
iolaeth ef mewn bri yoi y dydd liwnw,

ham ynte y byddai ei dafod enllibus me*

cyfrif genyt yr awr hon ?

dosb. 111.

3. Nac esgeulusa ddim moddion, at g
amlygiad o'th wiredd, a phurdeb cly gal»

Ymae i'w gael. üyma'r "gareg wen, a'rei

newydd wedi ei ysgrifenu arni, yr hwn
edwyn neb ond yr hwn sydd yn ei dderbjn

a acìdawyd yn Bad. ii. 17, ac yr wyf
gobeithio nad ydw^^t ti yn ei dybied

rhywbeth dych^un^-gol, fel maen y phi

^ph^'dd, 3
7r hwn nis gallodd neb

hedd^'w ddywed^'d ei fod ganddo yn ei h

Yr oedd y gareg wen 3'ma gan Paul ddi

iol 3
Tn disgleirio yn ei gydwybod yn og

eddusach na'r holl feini gwerthfawr
nwyfroneg Aaron :

" Ein gorfoledd ni

hyn, sef tystiolaeth ein cydwybod, mai me
symlrw^'cld a phurdeb duwiol yr ymdd
asom yn y byd ;" 2 Cor. i. 12. Ac yn í

nid oedd Iob hebddi, pan feiddiodd app<

gyda'r fath hyder at y farn oedd gan l)d

ani dano ; i'e, pan oedd Duw yn chwalu
yn chwilio pob congl o'i galon, â'i

drom: " Ti a wyddost nad ydwyf annuwû
Iob x. 7. Craílwch, nid yw efe 3

Tn gw
nad oedd ynddo becliod ; chwi a gewch 1

drachefn a thrachefn yn addefedig gand
ond nad oedd yn annuwiol, ueu 311 rhagr

iwr calon-bwdr. Hyn, efe a saif ato,

ddywed Duw ei him ddim fclly-am da

er ei fod, i'w broíi, wedi cejiacÒi iddo
\

ei chwilio, i gau safn y diafol, a'i wa
wyddo, ar ol iddo fod nior liyf agosoddr
dybiad i'w erbyn am y drygioui ysbr
hwn.

Gìcrthddadl. Ond fe allai y dywedi, Sai

radd uchaf oedd y rhai hyny ; ac er y {

ent hwy ddyfod i weled eu purdeb, a ni€

y gai-eg wen hon yn eu mynwesau, etto
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ir disgwyl i Gristionogion cyffredin gael
isgo y fath dlysau.

At. Yn atteb i hyn, ystyria fod gan y
istioii gwanaf yn nheulu l)uw yr un dyst-

letli ng oedd gan y rhai hyny : " Yr
n sydd yn credu ym Mab l)uw, sydd
tiddo y dystiolaeth ynddo ei hun ;" 1 Ioan
10. Nodwch : nid oes yma derfyn—pob
a gredo ; nid y Cristion enwog hwn,

ì'r líall, ond pob un. Mae y dystiolaeth,

un Crist, yr un Ysbryd, yn aros yn dy
on di, âg sydd yn y sant uchaf ar y
lear. Y mae genyt yr un gwaed i'tìi

nellu, a'r un dwfr i'th olchi : fe ddichon
fe wna y rhai hyny, pan welo yr Ar-
ydd yn dda, dystio cymmaint dros dy
a'tli burdeb di, a thros yr eiddynt hwy-
u. Ond fel y mae tystion a fyddo yn y
yn aros hyd nes y galwo y barnwr am

ynt, yna, ac nid cyn hyny, y rhoddant
y eu tystiolaeth—felly y gwna y rhai

Ac fe all Duw, ìe, y mae yn arfer
•ydclid, pa bryd i wneuthur hyn. ÎTelly

>
Td o'r ochr arall, y mae pob pechadur
difeiriol yn dwyn tyst yn ei fynwes ei hun,
ìwn a'i condemnia ef ; ond nid yw hwn
lefaru bob amser, gan fynegi yn ebrwydd
ìoll newyddion trymion sy gancldo i'w

rodd i'r pechadur ; sef pan eló Duw i

llys, a chaclw eisteddfod barn neillduol

naid pechadur : a phan welo efe yn dda y
nodir ypryd . Yn unig ni ddylid esge uluso
Idion ; o'r rhai, mi a bennodaf ychydig.
af. Ymestyn, Gristion, canys felly y mae
rhaid i mi cly alw, pa un bynag a addefì
enw ai ni wnei, am raddau pellach o
Po mwyaf y tyfo y plentyn, mwyaf y
i'w iawn wedd : ac felly gras. Y mae
maint o ofn caeth, a hunan, ynghyd
vaeleddau ereill yn bresennol, fel cym-
nt o gèn ar wyneb y maban hwn o
nes ydynt yn cuddio ei wir wynebpryd
Fe wisga y cèn hwn ymaith yn racidol,

ftyfo i fyny. lë, rheswm ysbrydol y
ition a addfeda, fel y cynnyddo holìgorph
as ; ac felly fe'i galluogir yn fwy, trwy
i ar ei weithrediadau ei hun, i farnu

y gwrthddadleuon a wna Satan yn ei

leb. Felly, os ni fynech gael eich taílu
d yn ol ac ym mlaen yn eich meddyliau
hunain, ai cywir ydych ai anghywir,
yddwch o hyd yn blantos mewn gras.
i ti gynnyddu mewn maint, ti a dyfì
h law llawer o'th ofnau : o herwydd wrth
n goleu ag y gweli dyfiant dy ras, ti elli

;d ei wirionedd hefyd. Er mai anhawdd
jwybod, ar doriad cyntaf y wawr, pa
i goleu y dydd ai goleu y nos sy'n llew-
iu, etto, pan weloch y goleu ar gynnydd
g, gan ymeangu, chwi a wyddoch
i hyny ei bod yn ddydd. Nid yw paent
yneb yn myned yn decach nag oedd, na
hiau plentyn mewn llun yn magu grym,
sefylJ yno fisoedd a blynyddoedd. A

yw dy gariad, dy obaith, dy ostyngeidd-
rwydd, a'th dristwch duwiol yn cnnyddu
fwy fwy, enaid tlawd, a thi etto yn ammheu
pa beth ydyw ì Pa un ai gwir ras neu nad
ê ì Y mae hyn yn beth mor rhyfedd, na
wyddost beth yw dy ras, ac o ba 'íe y mae,
ag ydoedd na wyddai yr Iuddewon pwy
oedcl Crist, wedi iddo beri i ddyn a anesid
yn ddall weled mor eglur : loan ix.

2il. Derbyn yn rhwydd unrhyw alwad a
enfyn Duw i ti, trwy ei lagluniaeth, i roddi
prawf o'th burdeb. Y mae rhyw ychydig
fanteision a rydd Duw, y rhai, o'u cofleidio

a'u defnyddio, a allant beri i ddyn wybod
mwy am ei galon, ac am ras Duw ynddi,
nag a gaiff yn ystod ei fywyd heb law hyn.
Yn awr, y mae y manteision hyn wedi eu
plygu i fyny yn yr amserau hyny pan alwo
Duw arnom mewn modd mwy arbenig i

ymwadu â ni ein hunain er ei fwyn ef.

Bydd di yn barod i dderbyn, a ffyddlawn i

ufuddhau i'r galwad nefol hwnw, a thi aad-
nabyddi lawer o'th galon. Mewn rhan, am
fod gras yn'y fath weithredoedd, yn dyfod
allan gyda'r fath ogoniant, nes yw fel yr
hauî, pan dywyno ar ddydd disglaer, yn
dangos ei hun yn amlycach i olwg y creadur

;

a hefyd am fod Duw yn ,dewis y cyfry

w

amserau a'r rhai hyn i roddi ei dystiolaeth
am wirionedd gras ei blant, sef y prydiau y
byddont yn ei ymarfer yn fwyaf rhagorol yn
y ffordd hon. Pa bryd y gwna'r meistr ief-

aru yn dirion wrth ei was, a'i ganmawl, ond
pan y caffo ef yn ddyfalaf ar ei waith ? Yna
y dywecl, "Da was da a ffyddlawn." Fe
allai fod Duw yn dy alw di, ryw dro neu
gilydd, i'r fath weithred o hunanymwadiad,
ag y bydd raid i ti ynddi fathru ar ryw hoff
fwyniant neu gilydd ; megys dy air da, dy
gyfoeth, plentyn cu, ysgatfydd, neu wraig
anwyl ; ìe, fe allai nas gelli wneud y gwaith

y geilw Duw di iddo, ond trwyberyglcolli'r
cwbl

; y rhai hyn, a chwaneg hefyd. Wel,
fy nghyfaill, na fydd glaf wrth feddwl am
dy fawr gyfyngder ; ac na therfysgawr yr
olwg ar ei ragiuniaeth ef, sydd yn awr yn
sefyll wrth dy ddrws. Pe gwyddit ti y
neges y daw hi arno, ti a'i gwahoddit i

mewn, ac a'i croesawit, fel y croesawodd
Abraham y tri angel, y rhai a wleddodd efe

mor rwydd yn ei babell. Mi a ddywedaf
i ti i ba beth y mae Duw yn ei hanfon : a
hyny yw, i'th ddwyn di i olwg ar dy gywir-
deb, ac i'th wneud yn gydnabyddus â gras
Duw sydd ynot ; wyneb yr hwn yr hiraeth-

aist cyhyd am ei weled. Y mae y rhaglun-
iaeth hon yn dwyn i ti gerbyd, i gyfeirio at

gerbydau Ioseph, oedd i gyrchu yr hen
Iacob, fel y dyger ;

'di ynddo i weled dy ras

yn fyw, arwyl yr hwn a gedwaist cyhyd yn
dy enaid galarus. Ac onid yw dy ysbryd
yn bywiogi wrth y meddwl am ryw foddion
trwy y rhai y gellit gyrhaedd hyn? Abra-
ham, cafodd ei_alw i offrymu ei fab ; ac f

e
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aetli o ddifrif at y gwaith : j cyfryw ddarn

o hunanymwadiad nis gallai Duw ei adael

heb roddi arno nod o fri : a plia beth y mae
yn ei roddi iddo, ond ei dystiolaeth am ei

gýwírdeb ì
" Na ddod dy ìaw ar y liangc ; o

herwydd, gwn weithian i ti ofniDuw, gan nad
atteliaist dy fab, dy unig fab, oddi wrchyf

fi;" Oen. xxii. 12. Pa hamíl gwyddai
Duw hyn o'r blaen. Gwyddai ; ond y niae

yn ei ddywedyd fel y clywaá Ábraham, ac

y derbynìai o enau Duw ei fod yn gywir.

Fe alìai i tithau gael dy alw i ymwadu
â'th feithriniad, â'th egwyddorion dy hun a

sugnaist trwyddo, ac â'th gyfeillion, ac i

groesi baru y rhai a berchaist yn fwyaf

;

îe, â'tli ddoet'hineb a'th reswm dy hun hefyd,

i gofleidio rhyw wirionedd, neu ymaflyd

mewn rhyw arferiad, yn unig ar gyfrif y
gair. Hyn, os gelli ei wneuthur, a hyny
heb hunangais am unigolrwydd, neu fym-
pwy balch yn dy chwythu y ffordd hono, y
mae yn weithred ddwys o hunanymwadiad,
ac o'r tueddiad mwyaf croes i natur y rhai

gonestaf. Mae ar y rhai hyn ofn tynu

llygaid ar eu hol, trwy adael eu cyfeüiion

i rodio mewn llwybr wrthynt eu hunain

:

maent yn dra anhydyn i gyferbynu eu barii

i farnau ereill, mwy lliosog a doniol na

hwy eu hunain: mewn gair,
j y maent

yn caru heddwch mor anwyl, fel y gallant

ynifoddloni i'w brynu âg unrhyw beth ond
pechod. Yn y rhai hyu y mae yn rhaid ei

fod yn hunanymwadiad mawr ; ac am hyny,

y mae i'r cyfryw sail gryfach i'w ddisgwyl i

Dduw amlygu iddynt eu cywirdeb. Efe a

wnaeth hyn i Nathanael, yr hwn oedd â'r

holl farrau hyn i'w gadw rhag dyfod at

Grist, a chredu ynddo : etto, fe wnaeth y
ddau ; ac y mae Crist yn ei groesawu â

thystiolaeth groyw uchel am ei gywirdeb:

"Wele Israeliad yn wir, yn yr hwn nid oes

dwyll;" Ioan i. 47. Ysgatfydddrachefn,

mai y peth y nrynai Duw i ti ymwadu â

thi dy hun ynddo yw dy digder a'th ddial

:

ac, i roddi i ti le teg i ddial, ei fod ef yn
dwyn dy elyn i'th afael, ac yn ei osod megis

yn rhwym dan dy law ; 'ie, ac yn ei raglun-

iaeth yn trefnu y peth, fel y gelli gael dy
ewylls arno yn lled ddistaw; neu, os

gwybyddir am y tro, etto, fod y canidroion

hynod a wnaeth efe â thi, a rhai amgylchiad-

au yn y rhagluniaeth a'i dygodd i'th law, yn
cyduno i roddi i ti fantais at liwio'r gor-

chwyl mor olygus i'th esgusodi di ym medd-
yliau y rhai a glywant am dano : neu i beri

i'r rhai hyny yn enwedigol sydd heb edrych

yn fanwl i'r mater, sylwi yn hytrach argyf-

iawnder Duw, yn y farn a ddisgynodd ardy
elyn, nag ar uy anghyfiawnder a'th bechod

di, a fu^yn ofieryn i'w chyflawni. Yma y
mae dy flbrdd yn llefn a theg o'th flaen, a'th

lygredd dy hun yn dy alw ym mlaen, îe, yn
arfer euw Duw yn y niater, i'tli wneud yn
fwy hyderus, gauddywedyd wrthyt, megys

y rhai hyny wrth Dafydd, "Wele y dyd<p

ddaeth, yn yr hwn y rhoddodd Duw dy eiy

yn dy law, fel y gwnelych id lo megyi
byddo da yn dy olwg;" 1 Sam. x>;iv.

Yn awr, os gelli wrthsefyll y brofe I

ac yn lle ymddial ar y dyn—dy eîyn—yu
ddial ar dy ddial, dy elyn mwyaf o'r ddat

trwy dalu*da i fynwes dy wrthwynebwr,n
y drwg a wnaeth efe i ti ; ac ar ol gwnen
hyn, os gelli di ochel gelyu araìl, wrl

ddychwelyd—balchder wyf yn eifeddwl—

J

ag i ddyfod o'r maes -yn gongcwerwr go

tyngedig, a chyssegru'r cotia aui y fuddu^o

iaeth i Dduw, fel cleddyf Goliath (l tSai

xxi. 9), y mae hyn yn dy ddadgan yn 1

cywir, 'ie, yn raddwr uchel mewn gras; l

yn gynt neu hwyrach, fe rydd Duw i

wybod hyny. Y cleddyf hwuw, ni chad'

odd Dafydd mo hono yn ei d, er clod id

ei hun, ònd yn y babell, o'r tu ol i'r epho

fel coffa am yr hyn a wnaethai Duv/ trwy
law ef. Ac nid yw clod Dafydd yn swn
yn uwch am ei fuddugoliaethau yn y ma
agored, ar ei elynion lladdedig, nag y di

am hono a gafodd yn yr ogof, y twil tyw;

hwnw, ar ei ymddial ei hun, wrth arb:

bywyd Saul. Ac yn y tro hwnw ch

gewch gyfattebiad Uawn i'r mater me\
llaw. Trwy enwogrwydd ei frwy(fi

gwaedlyd efe a gafodd euw mawr, "meg
enw y rhai inwyaf ar y ddaear" (2 Sam.

9.), ond trwy ei weithred ardderchog hon

hunanymwadiad, efe a gafodd enw ma^
fel y rhai enwocaf yn yr Ysgrythyi-au,

_

eu duwioldeb: ac yn hytrach nag i Dafý

fod heb enwogrwydd am yr hunanymwadi
hwn, y mae Duw yn ei anfon iddo, 'ie, tn

enau ei elyn: hwnw nis gall ymattal,

iddo yn y tro gyhoeddi ei waradwydd
ddrwg ei hun, ond y mae yn gorfod iddo

gyfiawnhau, fel gr da a cûytiawn. *.

efe" (sef Saul) "a ddywedodd wrth Dafy<

cyfiawnach wyt ti na myfi, canys ti a dela

i mi dda, a minnau a delais i ti ddrwg;'

Sam. xxiv. 17.

3. Parhâ i ddisgwyl wi'th Dduw yn l

ffyrdd ei ordinhadau, pob un yn eu pr

Pa bryd bynag y bydd i ti gael golwg gvsu

ar dy gywirdeb, Ysbryd Duw sy raid

gymmhorth yn y tro ; os amgen, ti elli,

Agar, eistedd wrth y Ifynnon ac lieb ei chs

ti a elli amgylchu y maes drachefn a tb

chefn, ond heb gael y trysor a guddiv

ynddo. Ysbryd Duw yw efe, drwy yr b

y"gwypom y pethau a rad roddwyd
gan Dduw ;" 1 Cor. ii. 12. Yn uwr, y i

yr Ysbryd yn e'stedd yn yr ordmhadau,
swyddog uchel yn ei swydd-dý: yno y i

yn rhaid i ni gyrchu os mynwn gael g^

ionedd ein grasusau, sydd yn dystiolae

ni am y nef, wedi ei selio ar ein cydwyt

au. Ÿno, gan hyny, dos ; ie, yno disg^»

canys fel y dywed y gr doetíi am hau

(Preg. xi. 6.)", ni wyddost pa un ai yr on
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âd hon, ai y llaìl, yn awr, neu bryd arall,

ffyna ac a lwydda i'r diben hwn i ti. Y
ìae yn ddigon i'th gryfhau, 'ie, i'th dawelu
'th gysuro di yn dy ddisgwyliad, dy fod
frth yr iawn ddrws : ac er i ti guro yn hir,

eb glywed un newydd am ei ddyfodiad,
tto nis gelli ddisgwyl cyhyd, fel "gweision
îglon" (Bam. iii. 25.), nes bod achos i ti

ywilyddio. Disgwyl wrtli ddyn marw yn
ir yr oeddynt hwy ; a hwy allasent sefyll

q ddigon hir cyn iddo eu clywed : ond yr
yt ti yn disgwyl wrth Dduw byw, sydd yn
ywed dy holl guro wrth borth y nef, a'th

edd'iau a'th ddagrau wrth Dduw sydd yn
tru

;
yr hwn o hyd, tra y mae yn ymddwyn

egys estron, fel Ioseph at ei frodyr, sydd
to mor liawn o drugaredd, fel y bydd iddo
r diwedd syrthio ar dy wddf, a llonyddu
alon trwy dy addef di, a'i ras ynot ti.

yfod dy ben ynte, enaid gwan a thruan, a
>s gan ddisgwyl am y rhodd; ond cofia

idio gosod yr amser i Dduw. Yn ,ei awr
hun y cyfyd yr haul, pa amser bynag a
odwn ni iddo. A phan gyfarfyddo Duw
thi mewn ordinhâd, megys rai prydiau, yn
iiammlieu, Gristion, yr wyt yn cael goleu
fol yn ìlewyrchu, ac yn effeithio i fywiogi

r fenaid, wrth wrandaw y gair, neu, fe allai

i ar dy liniau yn ymdrechu â Duw, dyma
yd a mantais hyfryd a ddylit eu defnyddio
boddloniad i'th enaid. Megys pan dy-

jrno yr haul, yna y rhedwn at yr awrfynag
ial) i wybod yr awr o'r dydd ; neu, pan
ddom yn eisfcedd mewn tywyllwch, ac un
dwyn canwyll i'r ystafell, yna yr ymgyn-

Lyrfwn i edrych am yr hyn oedd ar goll,

y cawn yn íuan afael ar y peth yr ym-
lfalasom yn ofer am dano yn y tywyllwch :

ty" y gelü dithau, enaid tlawd, fel y cafodd
wer o'th frodyr a'th chwiorydd o'th flaen,

d)od mwy am dy gyflwr ysbrydol, mewn
Bydig fynydau o'r fath amser, nag mewn
wer diwrnod pan giîio Duw. Gan hyny
rylia yn ofalus am y cyfryw brydiau, a
fnyddia hwynt. Eithr os cuddia Duw dy
ysor o'th olwg, cysura dy hun â hyn, fod
iw yn gwybod am dy gywirdeb, er ei

lygu allan o'th olwg di. Dywed gyda
ifydd, " Pan ballodd fy ysbryd o'm mewn,
hau a adwaenit fy llwybr ;" Salm cxlii. 3.

ì fe wna Duw â thi, nid yn ol y cyhudd-
lau gau a ddygi di i'th erbyn dy hun, fel

nae i'w ofni y dioddefodd rhai ar ddwy-
v^dynion, ond yn ol y dystiolaeth a ail ei
jad craff ef roddi o biaid dy ras.

PENNOD XVI.
' yr agorir ail reswm y gyffelybiaeth ; pa ham y
'osoäir allan wirionedd, nea gywirdeb, trwy
oregys milwr ; sef o herwydd natur gryfhaol y
iras hiun, yn enwedigoì ei ryrn cadwnatthol

;

mghyd á rhai prydiau neillduol, ym mha rai y
yrth y rhagrUwr yrr^äth.

Wedi dibenu y rheswm cyntaf, "pa ham y
cyffelybir gwirionedd i wregys y milwr, ac
ystyried y gras hwn dan y golygiad hwnv/,
awn ym mlaen at yr ail sail neu reswm am y
gyffelybiaeth : cymmerir hwn oddi wrth y
defnyddiad arali o wregys y milwr, sef, i

gryfhau ei lwynau, a thynhau ei arfogaeth
am dano : yn uchaf ar ba un ei rhoddir.
Trwy hyn y mae efe yn gryfach i deithio

ac i ymladd. Y mae gwregysu, yn ol iaith

y Beibl, yn arwyddo nerth: "Gwregysaist
íi â nerth i ryfel;" Salm xviii. 39. "Efe
sydd yn gwanhau nerth ;" yn ol yr Hebraeg,
"yn dattod gwregys y rhai cryfìon;" Iob
xii. 21 . I'r defnyddiad hwn o'r gwregys y
mae gwirionedd neu gywirdeb yn dwyn cyf-

attebiad cymmhwys. Y mae yn ras sydd
yn cadarnhau ac yn nerthu y Cristion yn
ei holl yrfa, fel y mae rhagrith yn llwyr
groes, yn gwanhau ac yn ansefydlu y galon

:

"Gr dauddyblyg ei feddwl sydd anwastad
yn ei holl ffyrdd;" Iago i. 8. Megys y
mae mewn cyrph, felly mewn eneidiau: y
mae cyrph daearol, o herwydd eu cymmysg-
edd, yn llygradwy : ond y cyrph nefol, gan
eu bod yn bur, heb gymmysgedd, nid ydynt
lygradwy. Yr un faint sydd gan enaid o
burdeb ac anllygredigaeth y nef, ag sydd
ganddo o wirionedd: "Gras fyddo gyda
phawb sydd yn caru ein Harglwydd Iesu
Grist mewn purdeb ;" yn ol y Groeg, "an-
llygredigaeth ;" Eph. vi. 24. Y mae grym
pob gras yn gorwedd yn ei burdeb. Eelly,

heb ymhelaethiad, y pwngc sydd yn ym-
gynnyg i'n hystyriaeth, oddi wrth yr ail

oíýgiad yma ar y gwregys, yw hwn.
Craffwch fod cywirdeb, nid yn unig yn

cuddio ein holl wendidau, ond yn rhagorol,
i'e, yn angenrheidiol i sefydlu yr enaid yn,
a'i nerthu at, ei holl filwriaeth Gristionogol.
" Perffeithrwydd yr uniawn a'u tywys
hwynt : ond trawsedd yr anffyddloniaid a'u
difetha hwynt ;" Diar. xi. 3. Y rhagrithiwr
a syrth yn warthus, ac a ddaw i'r dim, gyda'i
ddichellion a'i ystrywiau oll i'w achub ei

hun : eithr cywirdeb a ddwg yr enaid a faidd
ddilyn ei arweiniad yn ddiogel trwy bob
peryglon, er iddo fod yn eu canol. Ond i

agor y pwngc: y mae nerth triphlyg a
ddwg cywirdeb i'w ganlyn, yr hyn y mae'r
galon ffals ragrithiol yn fyr o hono:—1.

Nerth cadwriaethol. 2. Nerth adferol. 3.

Nerth cysurol.

1. Y mae gan gywirdeb (neu burdeb)
nerth cadwriaethol, i gadw yr enaid rhag
aflanhâd pechod. Pan ddelo profedigaeth
ar ruthr, ac ymosod hyd adref ar yr enaid,

gyrir y galon ffals i redeg : nis gall hi sefyll.

Mynegir i ni am ragrith Israel, yn Salm
lxxviii. 8 :

" Cenedlaeth ni osododd ei chalon
yn uriiawn:" a pha beth sydd yn canlyn'?

"Nid yw eu hysbryd ffyddlawngyda Duw."
Meini a fyddo heb eu gosod yn gywir ar y
sylfaen, nis gaiiant sefyll yn gadarn nao jn
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hir. Chwi ellwch weled chwaneg o'r un

fiV\vyth ehwerw yn tyfu ar ganghenau y
rhagrithiwr yn yr un Salm, ada. 50, 57.

"Ciìiasant, a buant anffyddiawn : troisant

fel bwa' twyllodrus." Pan íyddo'r bwa ar

ei union, gall y fflaw sydd ynddo fod yn an-

amlwg; ond ewch chwi i'w arferyd, trwy

dynu'r saeth at ei phen, ac fe a naid yn

ddarnau. Felly gwna calon ffals, pan ei

proPer. Fel yrepa yn y chwedl, a wiagwytì

mewn dillad dyn
;
pan daíler cnau o'i flaen,

nis gallai guddio ei natur yn hwy, ond

dangos ei hun yn epa ,yn wir. Mae calon

ffals°yn ymddynoethi hèb wybod iddi ei hun,

pan ymddangoso achlysur teg i'w chwant:

ond cywirdeb a geidw'r enaid yn bur yn

ngwyneb profedigaeth. " Y neb a rodia yn

uniawn, a rodia yn ddiogel;" Diar. x. 9.

Hyny y w, y mae yn sathru yn gadarn ar y
llawr, fel un a'i draed yn iaeh : er fod eeryg

ar ei ífordd, fe ä droatynt yu ddiogel: "Ond

y ueb a gamdry ei ffordd a fydd hynod ;" yn

clebyg i un â chorn, neu ddoiur arall, ar ei

draed; er iddo, mewn rhyw lun, alìu cerdd-

ed ar dir llyfn gwyrddlas; etto, pan gaffo

ffordd arw a cherygog, y maelyn ebrwyddyn
cwympo ac yn methu. Yn awr, at amlygu

yn well y nèrth cadwriaetiiol hwn, y gwreg-

ysa purdeb yr enaid âg ef, bydd yn angeu-

rheidiol pennodi rhai o'r amsemu íiyny, pan

y mae purdeb yn cadw yr enaid rhag grym
profedigaeth ; ac o'r ochr arall, pan y gwna I

rhagrith, yn ofnog a llonydd, roddi yr enaid
|

i fyny i'w dwylaw hi.

ìaf. Y mae calon ffals yn arfer ysgoi ac i

ymroddi i bechod pan y gallo ymguddio
|

mewn torf, a chael lliaws o gymdeithion, i
|

ymgysgodi ynddynt. Y rhagrichiwr a esyd
j

ei oriadur (watcìì), nid wrth yr haul, sef y
j

gair, ond wrth awrlais (cloch) y dref : y
mae yn hawdd ei berswadio i wneud fel y
gwna y nifer mwyaf. Llais y bobl sydd yn

ìle llais Duw gaiiddo ef. Am hyny, anfyn-

ych y cewcli ef yn noíioyn erbyn ilanw amser-

oedd llygredig. Dygir pethau yagafn gyda'r

ffrwd, ac ysbrydoedd ysgafn gyda'r iliawa

y gaubrophwydi oedd mor unol â mympB
balch Aliab, nis gellid mewn un modd ei

haddasa at flas Micea dduwiol, er idd

wneud ei hun yn dra diystyredig, trfl

ddewis bod yn unigol yn hytrach nag ym
uno â chymdeithas mor ol'

o brephwydi; y rhai oeddynt oll yn gytfcû

yn yr unfarn: 1 Bren. 'li.

2il. Y mae caloii ffals yn ymroddi, p
ddelo pechod à

ddichon neb ond Crial

y gwirionedd megya
ddirmyga cynnyg y

ii ei law. jS

, a'r riiai a adwaenai

y mae yn yr ieai

diafol,
r

' Hyn oll

roddaf i ti." Y rhagrithiwr, wedi e i gO(

i uchder pinacl yn ei brotfes, etto, íe bry

ura i lawr at ei yaglyfaeth oa bydd yn sefy

yn deg o'i flaen. Un a fyddo heb ddwyu
'wobr yn ei fynwe^, ac heb ei gyfrii'

ddigon o gynny^ajtli cael Duw i'w fwyj

hau, gellir ei brynu ai werthn gan ry

faelerwr i fradychu ei enaid, Duw a cb

Y rhagrithiwi', pan ymddangoao yn fw|

crefyddol, nid yw ond yn disgwyl am
marchnad ; ac yna efe a chwery ym
â'i broífes. Ni'd oes dim gwahaniaeiìi n.

rhwng rhagrithiwr a gwrthgiliwr

; afal irlas ac uu addfed. Deajl

ym mhen ychydig, a clieweh ei weled ef

syrthio yn bwdr oddi wrth ei

ludas, rhagrithiwr celgar, mor íaan

yn fradwr amlwg! Ac megya
nrwythau yu addfedu, yn gynt i

hwyrach, fèi y digwyddo gwres y ft-

felly y gwna rhagrith, fei y byddo
iynau yu gryíion neu weiniaid. Y mae
rhagrithwyr yn aros yn hwy na'r lleill

eu dadguddio, am nad ydynt yn cyfi

fath demtasiynau cryíion i dynu eu

igaethau allau. Y mae yn sylwedif

ffrwythau y ddaear yn addfedu mwy me\

wythnos, pan fyddo yr haul mewn
iad â seren y ci, nag mewn mis o'

Pan gaffo y ragrithiwr ddrws agored

trwyddo i'r meddiant o'r camj

hwnw, y bu yn dyfeisio pa fodd i'w

haedd, yn awr y mae ei c

Ond mae ý Cristion cywiryn bwysig a dwys ; a'r achlysur oddi allan, mewn cy«

cynt y sawdd efe i'r gwaelod, gan ymroddi

i gynddaredd y iliawa, trwy ddioddef gan-

ddynt, nag y noíia yn ol eü eaamDlàahwynt,

trwy bechu i'w canlyn. Ni fedd y rhag-

rithiwr egwyddor dda o'i fewn ; ac am
hyny, fel pysgodyn marw, y mae yn rhaid

iddo fyned gyda'r llif. Eithr cywirdeb, gau

gan ei fod yn egwyddor o fywyd duwiol, y
mae yn cyfeirio yr enaid i'w ffordd, ac ynei

addaau i rodio ynddi heb gymmhorth cvm-

deithion, i roddi pwya arnynt, £e, yn erbyn

pob gwrthwynebiad ai cyferfydd. Llefâr-

odd loauah yr hyn oedd yn ei galou, er i

ddeg o'r deuddeg oedd yn gydgenadwyr
gymmedroli eu hunain at fympwy y bobl,

wrth weled pa ífordd yr oedd y gwynt m

iad; acyinaedyddei gwymp yn
|

Y mac yr abwyd ar y baeh ; ac nis ga)l

lai na chydio ynddo. ìn awr, y mae m
irdeb yn cadw yr enaid yn y í'ath awr

brofedigaeth. Ÿ mae Dafydd yn gwÄ
"na chasglai Duw ei enaid gyda phechadi

iaid, y rhai y mae eu deheulaw yn lla*

(SoUm xxvi. 9), y riiai,

beci

chwythu: A'um. xiv, 7,

gwobrau
mwyn budd, a gymmerai wobr tim

Y mae yn dadgau ei wrthwynebiad i'rrhe

ddrygionus hon ;
" Eithr mi a rodiaf yn

mherrfeithrwydd;" adn. 11. Lle y mae

dangoa pa beth a'i cadwodd rluig cael

! lygru ai ddenu fel hwytliau oddi wj

| Dduw—ei berffeithrwydd ydoedd. Em
.

]

yn rhodio yn ei berffei'thrwydd, nichymn

Geiriau boddhaol |
ei wobrwyo gan ddynion, na chan bechod
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hun: ac am hyny, efe a ddywed (adn. 12.)

"fod ei droed yn sefyll ar yr uniawn ;" neu
fel y mae rhai yn darllen, "fy nhraed sydd yn
sefyll mewn cynawncler."

3. Y rhagrithiwr a ymrydd i'r brofedig-
aeth, pan ailo bechu íieb gael cerydd gan
ddyn

; yr hyn a ddigwydd mewn achos deu-
blyg:—Yn gyntaf, pan allo gofleidio ei

chwant mewn congl, lle na welo llygad dyn.
Yn ail, pan fyddo mawredd ei le a'i allu yn
9Ì godi uwch law dyrnod cyfiawnder gan law
iyn.

^
Yn y ddau hyn efe 'a ddengys ei

ìdrygioni
: ond cywirdeb a geidw yr enaid

m y ddau amgyìchiad.
laf. Gwelwch fel yr ymddug y rhagritli-

wr, pan clybio ei hun 3^11 ddiogel o olwg dyn.
iofái Ananias a Sapphira oedd am ddaìiu
iygad dyn, trwy osod pefch o'tt meddiannau
vrth draed yr apostolion ;" ac ar ol sicrhau
iyn, fel y tybiasant, trwy dynu ìleu eu sel

mddangosiadol rhwng twmw a hwynt, y
aaent yn cadw y rhan aral 1 . heb grynu wrth,
a mecìdwl am, iygad dialeddol l/uw, oedcí

hyd yn cdrych arnynt : yna, ar ol gwneud
yn, y maent yn sefyll o iiaen Pedr, feJ pe
uasent yn gystal saint a neb oedd yn y
hdeithas. Y mae y rhagrithiwr yn fwy
m gadw ei air da yn y byd hwn, nag am
adw ei enaid yn y llall : ac am hyny, pan
llo efe sicrhau ei air da, ni phetrusa efe
nturio ei enaid i berygl. Y mae hyn yn
rawf o'i fod naill ai yn atheist llwyr, ac
eb gredu fod byd arall i gadw neu golli ei

haid ynddo ; neu ei focl, o íwriad, yn cadw
raw rhag meddwl am dano, gan wybod ei

)d yn destyn mor drymllyd, ac anghyttunol
r jffordd y mae efe ynddi, fel na faidd efe
ìdef i'w gydwybod ei hun fynegu iddo yr
yn ydyw ei barn ar y mater:, ac felly
id oes ganddi hi aìlu i'w ofni a'i reoíi
I am na chaiff hi ei gwrandaw yn dywed-
ì drosti ei hun. Yn awr, y mae cywirdeb
1 cadw yr enaid yn yr achos hwn. Ioseph,
d digon oedd fod ei feistr oddi cartref, tra
• oedd ei Dduw yn bresennol : "Pa fodd y
tllaf wneuthur y mawr ddrwg hwn, a
aechu yn erbyn Duw?" Gen. xxxix. 9.

raffwch, nid yn erbyn ei feistr, oncl yn
byn Duw. Gwna cywirdeb ddyn yn
yddlawn i ddyn, ond i ddiben mwy nag er
wyn dyn. Gwasanaethodd loseph ei

istr â math o lygadwasanaeth : yr oedcl
raddo Dduw yn ei lygad, pryd nad oedd
e yn lìygad neu olwg Potiphar. Dedwydd
;v y meistriaid y mae ganddynt rai a'u
asanaethant â'r liygadwasanaeth hwn o

rwirdeb,

2il. Y rhagrithiwr, os na ail gael allan o
wgdyn, etto, ond iddo allu sefyll o gyr-
ledd ei fraich a'i awdurdod, y mae yn
'stal at ei dro ef ; ac y mae hyn yn fynych
ì ei ddadguddio. Mor anweddaidd a
aled y gwnaeth Laban â Iacob, gan ei

<vyllo yn ei wraig, a'i orthrymu yn ei gyflog

drwy ei newid ddengwaith! 0! efe a
wyddai mai creadur truan diymdaraw oedd
lacob, mewn gwlad ddieithr, ac yn ddiallu i

ymryson âg ef oedd ynr mawr yn ei wlad.
Eliai tywysogion, cyn dyfod i'w gallu a'u
mawredcl, a ymddangosasant yn isel a thir-
ion, hynaws a thrugarog, uniawn a chyfiawn

;

ond yn fuan ar ol neidio i'r cyfrwy, caelffrwyn
y llywodraeth i'w llaw, a. dechreu gwybod
beth oedd eu gallu, y maent wedi mathru
eudeiliaid drwy drais a chreulondeb, yn
ddidrugaredd at eu meddiannau, eu rhydd
freiniau, a'u bywyclau. Y mae hanes y byd
yn llawn o'r fath esamplau. Hyd yn oed
Nero ei liun, yr hwn a ymddygodd yn ddi-
aflaidd o'r cliwedcl, a ddechreuocld felly, fel

y cofleidiwyd ef yn nhyb y Ehufeinwyr
megys sant o reolwr. Os gosodwch ragrith
ar chwareufwrdd awTdurdod a mawredd, nid
hir y bydd cyn i'w llen-gudd syrthio ymaith.
Yr oedcl hyn yn meddwl y prophwyd pan
na roddodd ond yr atteb hwn i rith-ffieidd-

iad Hazael o'r hyn a ragddywedodd efe aai
dano :

u Yr Arglwydd a ddangosodd i mi
y byddi cli yn freninar Syria;" 2Bren. viii.

13. Fel pe dyw^edasai, Èrioed etto nid eis-

teddaist ti, Hazael, yng nghadair brenin ; ac
ni wyddost pa ddadgudcliad a wna hyny o
dwyll dy galon. Nodwch y pryd o'r hwn y
coíieir ani Rehoboam yn gwrthod Duw:
" Ac wédi i.Behoboamsicrhau yfreniniaeth
a'i chadarnhau, efe a wrthododd gyfraithyr
Arglwydd ;" 2 Gran. xii. 1. Parodd cyf-
rwysdra iddo gelu ei fwriadau tra y bu yn
ymsefydlu ar ei orsedd rhag iddo beryglu ei

goron : ond ar ol ei siorhau hi ar ei ben, a
chaclarnhau ei blaid, dyna y cwbl yn tori

allan. Yn debyg i ryw gadben ffaîs a gasgl
fwyd i'w gastell, ac a'i diwalla â phob ystôr;
ac yna, nid cyn hyny, a'i dengys ei hun yn
fradwr, pan dybio ei hun yn alluog i am-
ddiffyn ei frad.

Ond yma hefyd y mae cywirdeb yn cadw
yr enaid grasoL Cawn ddau yn dystion
nodedig am hyn: loseph yw un. Am ei

frodyr annaturiol, hwy a fynasant unwaith
ddwyn ei fywycl ef : ie, gwnaethant yr hyn
a allasai—am ddim a wyddent hwy—brofi yn
waeth

; yn greulaw^n hwy a'i gwerthasant
yn gaethwas i wlad ddieithr; ac yr oedd
ganddo y rhai hyn wedi eu dwyn yn rhyfecld

i'w afael, pan oedd efe yn uchel ei fri a'i

allu yn yr Aipht. Ac yn awr, pryd y gall-

asai dalu iddynt yn ol eu gwaith, heb ofn
nac attaìiad oddi wrth ddyn, wele y gr
duwioi hwn wedi ei godi uwch law pob
meddwl am ddial ! Y mae yn talu eu creu-

londeb yn ei ddagrau ei hun, nid yn eu
gwaed hwynt: y mae yn wylo uwch eu
penau, o lawenydd eu gweled hwy, na allent

gynt fod yn llawen nes cael gwared o hono
ef'. Ië, pan oedd eu heuogrwydd eu hunain
yn peri iddynt ofni edrychyn eiwyneb, gan
ei i'esur ef wrth eu calonau dialgar eu hun-
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ain, mor fnan y mae efe yn eu gwared óddi

wrth bob ofn am ddim drwg yn cael ei fwr-

iadu ganddo ef i'w herbyn ! Hefyd, ni fyn

efe adael iddynt gymmaint a thywyllu llaw-

enydd a ddygasai y dydd hwnw iddo gyda

hwynt, trwy son o'i flaen am eu gofid eu

hunain, o herwydd eu creulondeb tuag ato.

Mor gyflawn oedd yr oruchafiaeth a gafodd

ar bo'b dial (Gen. xlv. 5). A pha beth a'i

cadwodd yn ei awr o brofedigaeth ddwya ?

Efe a ddywedodd wrthynt, " Gwnewch hyn

fel y byddoch fyw ; ofni Duw yr wyf íi
;"

Gen. xìii. 18. Fel pe dywedasai, Er eich

bod chwi yn garcharorion i mi, wrth fy

ewyllys a'm barn, er dim a ellwch ei wneud

at wrthsefyll, etto, y mae genyf fi rwymau
ar fy nwylaw a'm calon hefyd rhag

gwneuthur na bwriadu i chwiddrwg: ofni

Duw yr wyf fì. Hyn a'i cadwodd—ei fod

yn cywir ofni Duw.
Y tyst arall yw Nehemiah, llywydd y

trefedigion Iuddewig, oedd dan nawdd
brenhínoedd Persia, yn adfeddiannu gwlad

eu tadau. Drwy ei sefyllfa, yr oedd ganddo

fantais i orthrymu ei frodyr, pe beiddiasai

fod mor ddrwg': ac oddi wrth wyr a fuasai

o'i flaen yn y swydd anrhydeddus, yr cedd

ganddo esamplau o rai a allent nid yn unig

lyngcu cyflog cyffredin y llywycld heb

chwydd yn eu cydwybodau—arwydd o gylla

digon cryf, os ystyrir cyflwr ysbeiliedig yr

Iuddewon y pryd hyny—ond hwy allent ar

ol sugno y 'ilaeth eu hunain, adael i'w gweis-

ion ereulawn sugno gwaed y trueiniaid hyn
hefyd drwy ormes digyfraith. Felly Nehe-

miah, yn dyfod ar ol y fath orthrymwyr.

pe cymmerasai ei gyflog, gan eu hesmwythau
o ddim ond y beichiau ereill yr oeddynt yn
griddfan danynt, a allasaigaelei gyfrif yn wr
trugarog yn eu meddyìiau hwy. Ond ni

feiddiai efe fyned mor bell. Y mae modd i

ddyn orthrymu drwy wasgu am yr eiddo ei

hun. Gwyddai Neheniiah nad oeddynt

mewn modd i dalu ; ac am hyny ni feiddiai

efe ei ofyn ganddynt. Ond fel un yn dyfod

ar ol hsmon drwg, a yrodd ei dir ac a

sugnodd ei nerth, y mae yn ei droi yn
fraenar dros amser, nes yr adgaíFo ei nerth

a gollodd ; felly y darfu i Nehemiah arbed

y bobl orthrymedig hyn. Ac attolwg, pa
'beth a'i cadwodd ef rhag gwneud fel y
gwnelsai y lleill? Gwel Neh. v. 15: " On'd

ni wnaethum i felly, rhag ofn Duw." Yr
oedd y gwr yn onest, ac ofn cywir yn ei

galon : hyn a'i cadwodd yn ei le.

PENNOD XVII.

Âm y ncrih adfcrol sy r/ctn rjyuirdcb; ac o ba le

y ììiac ì

2. Y mae nerth adferoJ yn canlyn cywir-

deb. Pryd nad yw yu breinio dyn rhag

syrthio, etto y mae yn ei helpio i fyny clra

chefn: ond y rhagrithiwr, y mae yn gor

wedd lle y syrthio, ac yn trcngu lle y gor

weddo. Am hyn y dywedir " ei fod yi

syrthio mewn drygioni ;" Diar. xxiv. 16

mae yr wiaid cywir yn syrthio fel y gal

teithiwr sviihio, drwy daraw ei droed wrti

ryw gareg ar ei ffordd ; ond y mae yn cyfod

ac yn myhed yn ei flaen gyda gofal a bry

mwy. V llalì a syrth fel dyn o ben hwyl

bren, mewn llyngclyn tuhwnt i bob achub

îaeth yn nhraflwngc y môr. Y mae y
syrthio fel Haman o flaen Mordecai ; ar

cychwyn ni saif, ond fe syi^th hyd nas gall

srthio yn îs. Hyn a welwn yn Saul

hwn ni bu ei galon erioed yn uniawn : wec

i'w galon ddrwg ddadguddio ei hun, efe

dreiglodd yn gyflym i lawr y bryn ac i

safodd, ond a aeth o ddrwg i waeth ; ac a

ol ychydig flynyddoedd chwi a welwch mc
beíl yr aethai o'i gychwynfa gyntaf, lle

!
dechreuodd ymadael â Duw. CraíFwn

! Saul pan y 'dangosodd ei anymddiried a

annghred, wrth beidio aros y llawn amser
i Samuel ddyfod (1 Sam. xiii. 8, 9). Dyna
!
cam gwyrogcyntaf a nodir ynei wrthgiJiai

i yr oedd rocr boeth am addoli Duw, fel n
!
gallai aros dyfodiad y prophwyd. Pe d
wedasai un wrtho, y gwnai efe cyn hir r

I heibio addoli Duw, íe, a syrthio o ymofy

! âg ef i ofyn cynghor gan Satan drwy ymofy
\ â dewines ; ac o ymofyn á diafol, y gorphen

! efe ei ddrygwaithgwaediyd, ganymdafluj
! ddiobaith i safn y diafol drwy hunanladdia

|

yn sicr, buasai yn rhyfeddach gand

i
glywred hyn nag oedd gan Hazael weled tyr

I

ei'lun yn amlwg o'i flaen gan Elizeus:

j

Bren. viii. 13. Ae yn ddiau, yr holl gyfi

I
a allwn roddi am y tro yw, fod ei galon 3

!
ddrwg o'r dechreu ; ac o hyn y rhoddoc

i Samuel amnaid iddo, pan ddywedodd, ""5

!

Arglwydd a geisiodd iddo r wrth fcdd

i galon ei hun ;" 1 Sam. xiii. 14. Dafy(

oedd yn ei feddwl
;
yr hwn, ar ol hyny,

\

syrthiodd i bechod mwy, o ran y weithre

j
na'run ygwrthododd Duw Saul o'i herwydí

ì ac etto, gan fod ganddo gywirdeb greddí

;

fel gwreiddyn y mater, efe a adferwyd
;

ddedwyddol o 'hono. O ddiffyg hyn yr

lwyddodd Saul ragrithiol yn y diwed

I

Mor wir yw y ddiareb :—Fod i rew a thwj

I

ddiweddiad budr ! Yn awr, y mae rhesw

deublyg am y nerth adferol hwn mef
1 cywirdeb. Cymmerir un oddi wrth nat

cyw'irdcb, a'rìlall oddi wrth yr addewid
sefydlwyd gan Dduw ar yr enaicf y ceir C

wirdeb neu burdeb ynddo.

laf. Oddi wrth natur cywirdeb ei hr

Y mae cywirdeb i'r enaid fel y mae yr ena

i'r corph : y mae yn wreichionen o fyw,

duwiol a ennynwyd ym mynwes y cread

gan Ysbryd JDuw. Had Duw ycìyw sy

yn aros yn y saint: 1 loan iii. 9. Yn av

feJ y mae yr had a fwrir i groth y ddaear
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F

i fywheir yno drwy effeithiad y nef arno,

'u estyn ei ben yn iraidd a gwyrddlas yn y
jwanwyn, ar ol cael aml fratli gan oerder y
jauaf ; feíly y gwna gras cywir, ar ol temtas-
'iiiau a chwympiadau, pan dywyno Duw
irno â phelydr ei ras bywiocaol. Ond y
grithiwr, heb feddu yr egwyddor du-
tiewnol lion o fywyd, nis gwna felly.

Byw fath o Gristion drwy gelfyddyd yw
fe—nid drwy anian newydd—wedi ei wisgo
el llamddelw, yn null allanol dyn, yn ym-
ymmud wrth y gwyfrau (wires) a esy dy
-eft'twr wrtho ; ac heb ei ddysgu gan enaid
i fewn. Ac am hyny, fel nas gall y fath
delw ar ol ei gwisgo gan amser, neu ei

Rri, wneuthur dim at adnewyddu ei

un, ond malurio yii ddarnau, nes myned i

dim yn y diwedd ; felly y diflana y" rhag-
ithiwr yn ei broffes, heb egwyddor fywiol i

ttal y dinystr sydd yn dyfod arno. Y mae
wahaniaeth mawr rhwng y gwlan ar'gefn
ddafad, yr hwn er ei gneifio a dyf eil-

raith, a gwlan croen dafad am gefn Tblaidd.

'orwch hwn, ac ni welwch chwi ddim
awaneg yn tyfu yi ei le. Y Cristion cywir
w y ddafad; y rhagrithiwr yw y blaidd
ng nghroen y ddafad. Y mae'r cymmhwys-
id yn hawdd ei ddeail.

2il. Y mae'r enaid cywir dan addewid

:

c y mae addewidion yn adferol: "Cyfraith
r Arglwydd sydd bertaith, yn troi" (yn ol

r Hebraeg) yn adfen "yr enaid ;" jSalm
ix. 7. Y mae yn cyrchu yr enaid yn ol i

rwyd, fel y gwna meddyglyn (cordial)
yf i un mewn llewyg Mae y rhinwedd
wn yn briodol i addevidion y gair ac am
yny, i'w cymmeryd felly yn y lle hwn.
:

r

n awr, yr enaid cywir yn unig yw gwir
tifedd yr addewidioi. Trysorwyd aml
ddewid íelus at sicrhar help a chymmhorth
waredu y cyfryw yn m holl beiyglon a'u
rofedigaethau

:
"Y neb a rodia yn uniawn

waredir;" Diar. xiviii. 18. Yn awr,
affwch ar y cyferbmiad; "ond y neb a
ddo traws ei ffÿrdd,a syrth ar unwaith,"
eu yn ddisymmwth ac anfeddyginiaethol.
Ni wrthyd Duw y prffaith : ac nid ymeiíl
fe yn llaw y drygioms" (lob viii. 20) ; sef,
w cynnorthwyo i fyny pan syrthiant.
íag e, y mae y rbagâtr^r nid yn unig heb
ddewid er ei gymnhorth, ond hefyd yn
orwedd dan feiìdLh gan Dduw, Efe a
ymmer fawr boen íii a welwn) at godi ei

; ac ar ol ei -weitiio, " Efe a bwysa arno^
nd ni saif ; efe í ymeiíi ynddo, ond ni
hery ;" Iob viii. lf: "Gwelì yw yr ychydig
'dd gan y cyfiawn na mawr olud annuiof
n lawer ;" Saim lxxvü. 1 6. Ond pa ham ?

wel yr achos, yn cdn. 17,18. " Cany s breicli-
u yr annuwiolbn a dorir; ond- yr Ar-
'wydda gynnaly rhai cyfiawn." Y djn
/fiawn yn y Sam hono yw yr un cywir

;

rth yr annuwid y meddylir y rhagritliiwr.
mae ychydg ras yng nghymmysg â

llawer o lygredd yn y Cristîon cywir, yn
well na goìud y rhagrithiwr (y ffydd fawr,

y sel, a'r crefyddolrwydd) sydd yn fost
ganddo.

_
Y mae gan y cyntaf feiidith yr

addewid i'w adferu pan fyddo yn ammhara
;

gan y lleill nid oes ond melldith Duw yn
bygw,th eu difa, pan yn eu rhwysg a'u
gwychder mwyaf. Dedfryd y rhagrithiwr
yw myned "waeth-w7aeth ;" 2 Tim. ii. 13.

Hyd yn oed yr ordinhadau hyny sydd yn
efieithiol drwy fendith yr addewid i adferu
yr enaid eywir, gan eu bod dan felldith i'r

rhagrithiwr, a roddant iddo ei dd'ieu a'i

ddinystr. Y gair sydd yn agor_ liygaid

y naill, y mae yn dallu y lleill ; fel y gw;eiwn
yn yr íuddewon rhagrithiol, at y rhai yr an-
fonwyd ygair "i gau eu Uygaid ;" Esa. vi. 10.

Y mae yn dryllio ac yn toddi yr enaid
cywir, megys yn Iosiah (2 Bren. xxii. 19)

;

ond wrth gyfarfod â chalon fi'als, y mae yn
ei chaledu yn fawr. Gwelwyd hyn yn yr
luddewon : ler. xlii. 20. Cyn y bregeth,

y maentyn siarad yn deg—"y gwnant fel y
dywedai yr Arglwydd :" ond erbyn darfod
y bregeth, y maent ym mhellach nag erioed
oddi wrth ufuddhau i orchymyn Duw. Y
rhagrithiwr, y mae yn gwrandaw er ei waeth,
yn gweddîo er ei waeth, yn ymprydio er ei

waeth. Y mae pob ordinhâd yn ddrws
llydau i ollwng Satan i mewn, i'w feddiannu
yn fwy cyflawn, fel y bu i ludas ar ol y
gwlych-damaid : Ioan. xiii. 2ö.

PENNOD XVIII.
Am briodoldeb gynnalìol a chysurol sydd gan
gywirdeb : egíuro hyn mewn amryw esampíau
neüiduol.

3. Y mae rhinwedd gynnaliol a chysurol
gan gywirdeb : fe gyfyd y pen uwch law y
dwfr, ac a wna i'r Cristion nofìo ar frig ton-
au ei flinderau oll, gyda gwedd sanctaìdd a
gwrolder ysbryd. "Cyfyd goleuni i'r rhai
cyfiawn yn y tywyliwch ;'

;

Salrn qxii. 4 ; nid
yn unig ar ol tywyllwch, wedi i'r nos ddar-
fod, ond mewn tywyliwch hefyd :

" Allan o'r
bwytawr y daeth bwyd ; ac o'r cryf y daeth
allan felusdra ;" Bam. xiv. 14. Y blinderau
hyny sydd yn cnoi, ie, yn difa calon y rhag-
rithiwr, gali yr enaid cywir ymborthi arnynt,
a sngno melusder o honynt: ie, y mae
ganddo y fath dreuliad tufewnol, fel y dichon
«u troi yn faeth rhagorol i'w ras, a'i gysur
hefyd. Nid yw calon ddrygionus yn liawen,
ond yn anigtra y byddo ei hariwyaeth nn anol
o'i blaen. Dywed Duw wrth Israel, y gwna
efe "i'w holi orfoledd hi, a'i gwyliau beidio ;"

Hos. ii. 11—symmudir ei llawenydd gyda
liian ei bwrdd. Ond fe wna cywirdeb i'r

Cristion ganu pan na fedd ddim i'w swper.
ISíid oedd Dafydd yn y cyflwr gwychaf, pan
yn yr ogof ; eíto, ni a'i cawn ef mor lion' ao-

erioed; y mae ei galon yn gwneud peror-
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iaeth hyfrydach nag a wnaeth ei delyn erioed.

"Parod yw îy nghalon, O Dduw, parod yw
fy nghalon; canaf a chaumolaf ;" Salm lvii.

7. Y mae llawenydd y rhagrithiwr fel

tannau ofier oerdd, yn ymdori ar dywydd

llaitli : ond cywirdeb a geidw yr enaid niewn

cywair ar bob hin. Cyrph afiach yw y rhai

sydd yn ymdeimlo â'r tymmor, yn llonacli

hin deg, ond yn glafaidd-lawn o ddoluriau ar

hin arw. Felly y galon afiach ;
ychydig

ragluniaethau a fyddo yn gwasgu, a'i trech-

ant ef, fel y trecha gauaf liym gyrph nych-

lyd. Ond yr enaid eywir, nid yw un amser

yn gryfach, nac yn fwy cysurus. Ni wna
cystufddiau iddo ef ond y gymmwynas
hon; galw ei sercliiadau i mewn, y rhai

oeddynt, fe allai, yn rhy bell ar led ac ar

wasgar, gan fwyniant mewn creaduriaid, a u

huno yn fwy agos a chyfan ar Grist ; ac i'w

fynwes ef yr ä ar uniongyrch, pan ddaw
tymmhestl, fel y wenynen i'w chwch. Ac^y

mae yn rhaid i hwnw fod yn gysurus, sydd

â gobenydd mor esmwyth i osod ei ben

arno ag yw mynwes Crist. Ceidw cywir-

deb safn yr enaid yn agored, i dderbyn y
cysuron melus a ddifera'r gair a'r Ysbryd.

Yn wir y mae'r addewidion oll wedi en cyf-

eirio at cyfryw.

Ond y mae rhagrith yn dedygirfynyglog

yng ngwddf dyn claf, y mae yn ìlosgi oddi

fewn, ac nis gaìl efe gael dim i lawr i ddiffodd

y tân a ennynodd ei bechodau yn ei enaid.

Pan gynnygier yr addewidion melus, cyd-

wybod a ddywed o'i fewn, "Nid i mi y
mae y rhai hyn ; mi a ymddygais yn ffals at

Dduw a dyn
;
yr enaid cywir y mae Duw

yn ei wahodd ; ond rhagrithiwr pwdr-galon

wyf fi." A pha faint yn fyr, attolwg, yw y
cyfryw ddyn o drueni Deifas yri uffern ? Y
mae Deifas yn llosgi, ac heb gael diferyn i

oeri ei dafod : y mae y rhagrithiwr yntau

yn llosgi mewn trallod, ac yn wir yn cael

nid diferyn, ond afon—ífynnon lawn o

ddwfr, ie, o waed, yn gynnygiedig iddo

;

etto nis gall efe ei yfed, nis gall ei ddefnydd-

io er ei les : y mae ei ddannedd wedi cau

mor dn, fel na ddichon un offeryn eu hagor.

Y mae ei ragrith yn syllu yn ei wyneb, yn

gorwedd fel gwaedgi wrth ei ddrws ; ac ni

oddefa i ddim cysur nesau ato : a pha un

sydd waethaf ei helynt, yr un na fecld fara,

ai yr un ai medd, ond nis gall ei fwyta?

Nid oes neb mor ffraeth a chyfrwys a'r

rhagrithiwr, mewn hawddfyd, i gadw draw

geryddon y gair, neu droi draw rhag ei

gynghorion: ac mewntrallod, pan ddihuno

cydwybod, nid oes neb mor fedrus i ddadleu

yn erbyn cysuron y gair. Yn awr, y mae

yn garcharor caeth gan Dduw, ni ddichon

cysur nesau ato : os Duw a lefara ddychryn,

pwyaall lefaru heddwch? "Dyro iddynt

ofid calon ; dy felldith iddynt :" Galar. iii.

65. Y felldith gan Dduw yw gofid calon y
rhagrithiwr mewn trallod ; ac y mae'r hyn

a osodo Duw yn glynu yn dn. Y mae'j

gair am ofid, yn yr Hebraeg, yn arwyddc

tarian sydd yn cau am, neu yn gorchuddj
ac medd un,*ar y lle hwn, y mae yn I

y dwyf hwnw, a eilw y meddygon cardiàm

passio yr hwn sydd yn gwasgu ar y gaìou

hyd on'id yw hi wedi ei gorchuddio dj

tharian, neu gauad drosti; ac felly yn cacj

pob help oddi wrthi. Y fath yw gofid

rhagrithiwr mewn cystudd ;
pan unwaith

dihuna ei gydwýbod, ac y llanwo Duw ef

meddyliau brawychus am ei bechodau e

hun, a digofaint Duw yn ei ddilyn o'u her

wydd. Ond mi a ddeuaf at bennodi rha

rhywiau o gystudd, a daugos pa gysur syd(

yn dilyn cywirdcb ynddynt olì.

D033. t.

laf. Y mae cywirdeD yn cynnal ac y:

cysuro yr enaid dan waradwyddiad.au ga

ddynion. Nid profion "bychain yw y rhs

hyn : hwy a gyfrifir ym mysg merthyrdod

au y saint : Heb. xi. 36, Yr enw arnyn

jiio yw, profedigaeth drW watwar : 'ie

deilwug, fe'u coffheir ymlmyse dioddefiada

Crist, yr hwn a ddangDsodd amynedct

mawrfryd digyffelyb ei ysbryd, nid yn uni

drwy dáioddef y groes, ond trwy cldiystyi

y gwaradwydd y dar/u i dafodau budron ^

elynion ffyrnig ei lwytho yn ddiarbed âg e

Tra anhawdd gan feddwl uchel dyn yw; d

oddef gwaradwydd : parch a chlod yw eilu

mawr y gwyr sydd ya sefyü wrth ben uchí

y byd, o ran lle a dcniau : ond cael y rh

ìiyn, pa beth ni ddioldefa dynion? Gali

un doethachna'r lleil.' weled y naws falch ìà

yn Diogenes, yrhwna ddioddefodd sefyllj

noethlymun gan goíbidio pentwr o eira

yr oedd ganddo edryihwyr o'i amgylch }

rhyfeddu ei amynedo—ya ol eu tyb hwyá
ac am hyny, gofynodl y gwr iddo a wnai e

yr un modd heb neb yn ei weled ? Y rha

rithiwr yw y parch ftsnachwr mwyaf yn

byd ;
yr hyn a ddwganadl dynion iddo y

y cwbl sy ganddo i fyw arno: pan bal

hwnw, y mae ei galon yn diffygio : ond pî

y try i ddirmyg a gw;xadwyddiadau, y m
yn marw ; ac y mae yi rhaid iddo, gan "

fedcl efe gymmeriad ÿda Duw tra y m
dan ddirmyg gyda dyn nd am gyw irdc-

fe ddeil yr enaid i fyiy yn erbyn gwy
anadl dyn gwael, am fol ganddo gydwyb

a Duw eihun i'w gyfiaÝnhau ; ac ato ef

mae yn beiddio appelio oddi wrth frawc

dyn. O ! mor hyfryd y gwna cydwyb

dda, ac Ysbryd Duw yi cyd-d^stio â .

wledda y Cristion ar y fáth bryd !
Ac i

oes fater am y cenllusg o iraddodiadau d)

ion sydd yn trystio oddi dlan tra y mae

Cristion mor dda ei fyd ocdi mewn.
Y mae Dafydd yn esanpl tra enwog

hyn : " Wrth 'hyn y gwn hrffi o honot fi, i

na chaiff fy ngelyn orfoledcu i'm herbyn

Salm xli. 11. Pa fodd Dafrdd ? Onid
;

dy elyn yn gorfoleddu i'th erkn ? Gwelw



ErClI LWTNAl' A. RWTHIONEDD. 263

ittolwg, y cyflwr y mae efe ýn awr
yndclo"; yr oedd wedi syrthio i aíiechyd

nawr, ac yr oedd llaw Duw arno mewn af-

iechyd yn ei geryddu o'i herwydd, fel y
iengys adn. 4. Yr oedd ei elynion yn cym-

Imeryd mantais o hyn i'w ddifrio i'r eithaf

:

!í Fy ngelynion % lefarant ddrwg am danaf j"

ndn. 5. Yr oeddynt yn ddiammheu yn ei gy-

budclo fel rhagrithiwr. Pan ddeuent i ym-
freled âg ef, niò oedcl hyny ond i gasglu

rhywbeth at ei wiradwyddo, a hyny a daen-

fent ar led yn fuan adn. 6. íë, nid cywilydd

aiddynt ddywed^d : adn. 8. Aflwydd, neu,

yn ol yr Hebraeg, :>eth i'r fali, sef, ei bechocl

í ln wrtho: yn awr, daeth Duw o hyd
ddo

;
yn awr y ime yn gorwedd, ni chyfyd

tnwy. Ië, y mae á gyfaill anwyl, yn yr hwn
ÿr ymddiriedodd, m ei drin cyn waethed a'r

gwaethaf o'i elyni<n-: adn. 9. A fu erioed

tìdyn truan yn îs. Ac a all efe ddywed}^!

er hyn na chaiffBÌ elyn orfoleddu arno ?

Riiaid i ni gan hyiygymmerydeifeddwlfel
hyn ; sef, Er bwrv yr holl waradwyddiadau
tiyn arno, etto, ìad oedd ei ysbryd yn
gwanhau : yr oedl hwn uwch law y cwbl.

Yr oedd Duw yncaciw ei ysbryd i fyny, ac

ÿn rhoddi iddo yfath gysur ocìcli mewn ag
bedd yn sychu yaaith eu dirmyg hwy cyn
yntecl ag y tafsnt ef arno. Yr oedd eu
henlìibiau } wy, sl y gwelwn eira weithiau,

yn todcli fel y lisgynent, heb aros ar ei

ÿsbryd i'w lwyth a'i ílino. A pha fodd y
cafodd Dafydd yiysbryd mawrfrydig cluwiol

hwn? Efe a ddwed i ni {adn. 12) : "Ond
am rlanaf fi, ynfy mherífeithrwydd y'm
cynneli, ac y'm gsodi gcr dy fron yn clra-

gywycld." Fel p dywedasai, Ni wnei di â
mi, Arglwydd, íl y gwna fy ngelynion

:

hwy a bigant alla fy ngwaethaf, ac a'm di-

fenwant o'i herwid ; os bydd ond un man
dolnrus—un rhaibechadut'us o'm buchedd
yno y disgynar fel gwybed : ond yr wyt

ti yn ed"-ch dro fy liithriadau a'm ffael-

eddau pechaduru, gan eu maddeurac yr
wyt yn crafí'u ar y uniondeb, gan ei attegu
yng nghanol fy Hl wendidau ; ac felly yn
íy ngosod ger dyron, gan gyfranu i mi dy
gariad a'th ffafrpr y pechodau a weli yn
ìymgynimysgu á'ìgyrfao ufudd-dod. Hyn
gadwodd i fyn ysbryd y gwr duwiol, ac

pydd y.u peri :'do ddiweddu y salm yn
llawen : "Bendiîdig fyddo Arglwydd Dduw
Isracl, o dragwldoideb a hyd dragwyddol-
deb ;" adn. 13.

Gristionogio 1 yr ydym yn byw mewn
dyddiaugwara(vycldiadol. Yrhwnsy mor
ry-serchus ar i enw, fel nas gall oddef
gweled peth blreddi, a ehryn ystôr hefycl

yn cael ei daíiarno gan dafodau enllibus,

y

mae yn rhaid .do chwiiio am lwybr ar ei

ben ei hun i fiecl i'r nel Ond er cysur i

fci, Grlstion, ei^as gwna cywirdeb dy freinio
fhag bywoliích ymcleithydd, a'th gadw
thag cael dÿuchio âg enllibiau, etto

; fe

wna i ti y gwasanaeth da hwn, na chaiff y
budreddi sycld yn disgyn ar dy wisg nawsio
dy enaid, i leithio dy lawenydd a fferu dy
gysur oddi mewn. Gwaradwyddiadau oddi
allan, gellir eu dioddef yn siriol, le, eu
gwisgo yn orfoleddus fel coron , os na chyf-
arfycldant â chydwybod gyhuddol oddi mewn.

I lë, gwna cywirdeb chwaneg na hyn ; fe

ddwg i ti gysur, nid yn unig dan erledigaeth-

au y tafod, ond y llaw hefyd. Nid yn unig
fe ddiffydd y tân a dafler i'th wyneb gan
dafodau wedi eu hennyn gan uffern, ond fe

dy gysura hd yn oed yn safn tân eihun, os

goddefa Duw i ti gaeì dy fwrw iddo gan
erlidwyr. Yn wir, gwna cywirdeb i ti ofni

pechu (O ! ni feiddi gyffwrdd â'r marwor
hyn); oncl fe dy wna yn hyf i losgi, ie, i

goíleidio fíiamau merthyrdod yn llawen, os

gelwir di icldynt. Mor ddiofn oedd y gwas
hwnw i Grist—merthyr Italaidd y coffa Mr.
Eox am dano—yni mysg amryw ereill o rai

dewrion dros y gwirionecld ! Pan ydoecld
dadl boeth rhwng swyddog y lle y llosgid ef

ynddo a swyddogionyr esgobion a'i condem-
niasai, a'r ymdaeru ynghylch pwy oedd i

dalu am y coed a wnai y tân fw losgi, efe a
anfonodd yn ebrwydd i ddeisyf arnynt, Na
syrthient allan o achos hyny, gan y tyuai
efe y baich oddi arnyní ac yr elai i'r draul ei

hun! Enaid dedwydd! nid mor anhawdd
oedd ganddo ef roddi ei waed ac offrymu ei

fywyd, a chanddynt hwy wario ychydig
geiniogau i gael hyny i ben.

DOSB. II.

2il. Y mae cywirdeb yn gwregysu yr en-
aid â nerth cysurol pan yn ymdrechu â
chystudd o ìaw Duw. Y mae llawer math
o gystuddiau y prawf Duw ei weision cywir
â hwynt. I enwi ychydig.

(laf.) Pan gyffyrcldo â'r dyn oddi allan

trwy glefyd ; neu â'r dyn oddi mewn drwy
frwydrau ysbrydol

; y mae cywirdeb yn
gyfaill cysurol ym mhob un. Y mae y
rhagrithiwr yn ofni, yn anad dim, rhag
syrthio i dclwylaw Duw, fel y mae iddo
achos ; o blegid efe sydd o allu i wneud
idclo y cìrwg mwyaf . Am hyny, cyn gynted
ag yr ymaíia efe yncldo yn un o'r ffÿrdd hyn,
dyna ei lawenydd ef yn trengu : y mae efe,

fel rhyw lofruclcl sydd â'i farn jn amlwg yn
y gyfraith, yn cyfrif ei hun yn ddyn marw
pan unwaith y rhodder ef yng ngharchar.
Hyn a wnaeth Iob yn gyfryw ryfeddod i'w
wraig, am ei focl clan gurfa mor drom gan
law gystuddiol Duw, â chystuddiau ar ol eu
gilydd :

" A wyt ti etto yn parhau yn dj
berffeithrwydd ì" Pa beth, cael dim ond
dyrnodiau o law Duw, ac etto dal i'w fen-

dithio! Yr oeclcl hyn yn rhyfedd ganddi
hi, ond nid gancldo ef a allai ei galw yn
raig ynfyd am ei phoen, ond heb roddi
dini yn erbyn Duw, er ei lym ddoluriad
dan ei law ef. Cywirdeb a alluoga y
Cristion i wneuthur dau beth na ddichon
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y rhagrithiwr yn yr achos hwn, sef i ddy-

weyd'yn dda àm Dduw, a disgwyl daioni

gan Dduw. Ac nis gall yr enaid liwnw fod

yn aughysurus ,a fyddo yn gallu liyn, er i

"ben a chalon gyd-ddolurio.

(1.) Y mae cywirdeb yn galluogi y Crist-

ion i feddwl a dyweyd yn dda am Dduw.
Bhagrithiwr fîals galon, y mae ei wyneb-

pryd ef yn syrthio, ai galon yn cyfodi, 'ie,

yn ymchwyddo o wenwyn yn erbyn Duw

;

er na faidd efe bob auiser adael i hyny

ferwi allan o'i safn, etto y mae ganddo

feddyliau gwaedlyd i'w erbyn yn ei galon.

" A.gefaist ti fi, O fy ngelyn !" medd yr adyn.

Nid yw efe yn caru Duw; ac am hyn ni

ddichon meddwl da am Dduw drigo yn ei

galon : y cwbl a wnaeth Duw iddo, pa mor

haelionus bynag, fe'i hanghofiwyd; ac y
mae wedi chwerwi gan orllif ei fustl wrth

ymdriniaethau presennol Duw âg ef. Mae
yn Uidio ac yn tfromi : cynt y clywch ef yn

melldithio Duw nag yn ei gyhuddo ei hun.

Ond am yr enaid cywir, efe a faetha syn-

iadau o'r tirionaf a charueiddiaf am Dduw
;

y rhai a'i rhwymant i gadw heddwch ; ac ni

faidd efe feddwl na llefaru yn anweddaidd i

ogoniant Duw. Gwelwn hyn yn Dafydd

:

" Aethum yn fud, ac nid agoraisfy ngenau;

canys ti Arglwydd a wnaethost hyn ;"

Salm xxxix. 9. Yr oedd rhyw ddryiliad

wedi ei wneud y pryd hyn ar Dafydd :

dduwiol yn ei gorph a'i ysbryd
;

yr oedd
j

yn glaf a thrallodus, etto y mae yn coíio o
]

law pwy y daeth y ddyrnod :
" Ti Argiwydd

a'i gwnaethost." Ti, yr hwn yr wyf yn ei
j

garu yn anwyl; felly gallaf ei gymmeryd

yn dirion. Ti, yr hwn y troseddais i'th

erbyn, ac felly mi a'i dygaf yn ainyneddgar.

Ië, tydi, yr hwn a allesit fy mwrw i wely o

íüaniau yn lle i wely o glefyd, ac am hyny

yr wyf yn derbyn dy gerydd yn ddiolch-

gar. Fel hyn y mae efe yn dal y ddyrnod

heb ei bwrw yn ol ar Dduw drwy iaith

gwerylus anfoddlongar.

(2.) Y mae cywirdeb yn gallucgi yr enaid

i ddisgwyl daioni oddi wrth Dduw, pan fo

ei law yn gwasgu yn ddwysaf ar gorph neu

enaid : JSalm xxxviii. Ni bu Dafydd erioed

ruewn gwaeth helynt o ran corph ac enaid :

torai calon o gallestr wrth ddarilen cwynion

gofidus yr enaid blinderog hwn ym mhoen

ei gnawd a chwerw ing ei ysbryd. Gallem

feddwl eu bod yn ofidiau enaid ar fìn an-

obaith : etto, yn yr ystorm fawr hon, ni a'i

cawn ef yn taflu allan ei angor cryfaf o

obaith, a hwnw yn cymmeryd gafael sicr yn

Nuw am drugaredd :
" Gobeithiais ynot,

Arglwydd ; ti, Arglwydd fy Nuw, a wran-

dewi ;" adn. 15. Y mae y disgwyliad liwn

am ddaioni oddi wrth Dduw yn cymmedroli

ac yn diwygio y chwerwder oedd ar ei ar-

chwaeth gan rym ei ofid presennol :
felly

yn Salm lx. 17 :
" Yr wyf ü yn dlawd ac

yn anghenus ; etto yr Arglwydd a feddwl

am danaf :" y mae fy nghyílwr presennol
w

drwm ddigon ; ond fy nghysur yw, na fwi

iwvd mo honof allan o'i ofal ef ; mi a w
fod ei feddyliau ar waith i wneuthur i n
les. Y mae Iob dduwiol yntau yn profi na

oedd efe ragrithiwr, fel yr oedd ei gyfeillio

angharedig yn ei gyhuddo, trwy yr hyl
hwn oedd ganddo ar Dduw, yn nyfnder

gystuddiau oll ; " Fe lladda efe ii, ctto i

a obeithiaf ynddo ef ; er tyny fy tì'yrdd

ddiffynaf ger ei fron ef. Hefyd efe fyc

iachawdwrìaeth i mi ; caiys ni ddaw rhaj

rithiwr yn ei ydd ef;' lob xiii. 3 5, 1<

Fel pe dywedasai, pe ni byddwn ddiii'uan

ni feiddíwn appelio fel hyn at Dduw,
chredu yn gysurus, tra ymae Duw fel hy

yn fy lladd,y gwna efe er hyn fy achut

"Canys ni ddaw rhagrthiwr yn ei yd
ef ;" hyny yw, ni faidd ee ymddiried ei hu

yn llaw Duw, ac ymlonyldu yn ei addewi

pan fyddo ei ben ar y c^ff, a chyllell Du-

wrth ei wddf. Na
;
pe jallai, ni ddeuai ei

byth i'w ydd; ei g/cwybod a ddywe
wrtho fod Duw yn ei adiabod yn rhy dd

i fwriadu iddo ddim daioii. Ac am hynj

pan ddechreuo Duw osodei law arno (oi

bydd ei gydwybod yn ddifeimlad aseriedi^

yn ol y felldith â'r hon y w.e Duw weithia

yn nodi y rhagrithiwr) y nae ganddo eisot

sawyr tân ufiern yu ei enail, mewn disgwy

iad arswydus am dano ; ac}r mae yn edryc

ar ei -gystuddiau preseiiDl, er nad ydyi

ond fel cwnimwl o led clAr' llaw, fel rhai

ymdaenant fwyfwy, nes ej oddiweddyd ga

gysgodau yr hwyr bytholbwnw, a'i cylcl

ynant ef yn nhywyllwch dhaf uifern.

DOSB. III

3ydd. C^ywirdeb a gysim y Cristion pa

fyddo yn fyr o lwyddiant;weledig, i goroi

ei ymgais yn ei le ai avael. Ì3yma ofi

trwm, yn ddiammheu, i euid grasol : meg)

pan fyddo gweinidog yr tìengyl yn treul;

ei nerth a'i fywyd gydamobl yn gwrtl

ddywedyd, a eisteddantfol boncyttìon

cheryg dan ei weinidogath, heb_ ymgyi
nhyrfu mwy na'r meingau yr eisteddai

arnynt, .
a'r colofnau y )wysant ainyn

Yn anwybodus a halogeig y cafodd e:

hwynt ; ac yn gyfryw y ue yn gweled

fod yn debyg o'u gadael, b ol treulio,

allai, ddengain mlynedd b eu ni;

mae yn rhaid i hyn fod yn ,awf a dduluri

galon y neb y rhoddodd W iddo gak
dosturiol at eneidiau. Nid)oen byehan

mae yn ei gostio i'r fam dwyn plent)

byw i'r byd: ond pa fat yw» doluria

chwerwon un sydd yn es»r ar blent)

marw ? Y' cyfryw yw gwéyr gwcinidc

truan gyda phobl calon-farw ;\nd peth ydy

sydd yn rlian i rai, ac nid y yaeiaf o gflj

adau Duw. Yn wir y mae Úv yn gosod

weision enwocaf ar y gwaith ttetaf.

Yn awr, y mae cywirdeb yi^'sgafnhau

gotìd hwn, ac yn aní'ou i mqn yr hyn
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iiola yr enaid dano. Gwelodd Paul na
ai efe ddwyn gydag ef i'r nef bawb o'r

ú y pregethodd efe iddynt : i lawer, yr
jicl yr efengyl yn arogl marwolaeth i

wolaeth. Yr oedd perarogl yr efengyl
myned yn arogl marwol, i brysuro a

frmhau eu damnedigaeth hwynt. Nis
mi hyn lai na bod yn drwm i feddyg mor
toer; gweled ei gleifion yn marw dan ei

p* etto,.y mae yn diolch i Dduw, ".sydd yn
i iddo oruchaíiaeth yng Nghrist :" 2 Cor.
14. Ond pa fodd y gallai efe hyn ; eneid-
truain yn disgyn ì uffern, dan ei bulpud,

ch ei wrandaw, ac yntau yn gorfoleddu

!

mae hyn mor rhyfedd a gweled tad yn
lyn elor ei blentyn i'w gladdu, nid dan
lo, ond dan ganu a dawnsio. "Wel, craff-
h, a derfydd eich syndod : nid yw efe yn
yen am eu bod hwyyn cyfrgolli, ond am
l yw efe yn euog o'u gwaed ; nid am eu
Uiwyyn ddamnedig, ond am ei fod ef
li ymgais yn ddiffuant am eu hachub-
h: "Canys nid ydym ni, megys llawer,
gwneuthur masnach o air Duw, eithr

*ys o burdeb, eithr megys o Dduw, yng
vydd Duw yr yclym yn llefaru yng
hrist;" adn. 17. Pe buasai Paul yn
iwng rhywfresych gwylltion o gyfeiliorn-
i'w athrawiaeth, neu yn cymmysgu rhai
prfferîau ei hun gyda'r hyn a orchymyn-
í Crist, y Meddyg mawr, ni buasai iddo
r o le i orfoleddu : ond gan iddo bregethu
ìgyl bur, a hyny mewn purdeb, a cîialon
7ir, yr oedd iddo orfoledd yng Nghrist,
jwnaeth yn ffyddlawn ; ac efe a gaiff or-
ddu ar yr anghredinwyr, pau y cyfer-
I etto â hwynt, yn y dydd mawr, o llaen
vydle Crist : caitf yno, yn eu gwynebau,
bio i'w herbyn a rhoddi ei lais gyda Christ,
3U dinystr tragwyddol. Tybygaf fy mod
îlywed holl gywir weinidogion Crist yn
fidi cyfrif icldo ef, ar negeswaith yr hwn
hanfonwyd, yn iaith gweddi Ieremîah:
rglwydd, ni ddymunasom y dydd blin, ti

>wyddost ;" Ier. xvii. 16, y dydd yn awr
1 wedi dal yr eneidiau truenus hyn, a'r
i y buom yn eu rhybuddio am dano : yr
1 yr hyn a ddaeth o'n geneuau, yn ein
jethiad iddynt, yn uniawn ger dy fron
yr oedd bywyd eu heneidiau yn anwyl a
rthfawr genym

; gallasem oíìrymmu ein
ydau amserol, i achub bywyd tragwyddol
heneidiau hwynt: ond ni wnai dim a
n ni ddywedyd na'i wneud eu hattal ; i
rn y mynent fyned, clros yr holl weddiau,
•au, ac erfyniadau ällan o'th air di, oedd
iefyll ar eu ffordd. Gwna hyn i weinid-
n Ôÿddlawn Crist gyfodi eu penau gyda
enydd

; ac i'r cyfryw drueiniaid diobaith
^ng eu penau gan gywilydd edrych yng
yneb Crist, na hwythau ; er y gal'ant yn
ddangos wyneb caied a digywilydd yn
jerbyn.

püy, am rieni a meistriaid ; cywirdeb at

eich perthynasau a'ch cysura, er i chwi fod
heb weled yr had yn tyfu, a hauasoch yn eu
mysg yn eich esamplau duwiol, hyffoi-ddiad-
àu da, a cheryddon prydlawn. Yr oedd
Dafydd yn un a "rodiodd ym mìierffeith-
rwycld ei galon, o fewn ei d ;" Salm ci. 2,
yn ofalus ym meithriniad ei blant, fel y
gwelir yn ei gynghor duwiol i Solomon : 2
Cron. xxviii. 9, er nad oedd^heb ei ffaeledd-
au. Ond amryw o'i blant nid oeddynt o'r
fath oreu—un yn euog o losgach ; un arall
yn trochi ei ddwylaw yng ngwaed ei frawd

;

un arall yn ymgyrhaedd yn fradwrus at ei

goron, tra yr oedd ei dad yn fyw ! Gwnaeth
y pethau hyn i'r gwr duwiol hwn ragweled
gyda gofid pa fath helynt a fyddai ar ol ei

farwolaeth ef. Etto, er yr holl annhrefn
yma yn ei deulu, mor gysurus y cawn ni ef
ar ei glaf wely ! "Er nad yw fy nh i felly
gyda Duw, etto, cyfammod tragwyddol a
wnaeth efe â mi, wedi ei luniaethu yn hollol
ac yn sicr ;" 2 $am. xxiii. 5. Yn ddiau efe
a wnaethai ei ddyledswydd yn ddiffuant;
hyn oedd ei dystiolaeth am ei hawl yn y
cyfammod ; a'r cyfammod ydoedd eí holl
ddymuniad a'i iachawdwriaeth.
Mewn gair, y mae amserau'trallod cyff-

redinol, pan ddelo ffrw^d o ddigder Duw yn
llif chwyrn ar genedl, fel tonau yn anwrth-
wynebol, trwy yr adv/y lydan a wna pechod-
au gwaeddfawr yr amseroedd : ac yn ganlyn-
ol, tra y mae'r ychydig gyfiawnion a geir
yn y lle yn ymgais am seíyll yn yr adwy,
gan erfyn mewn gweddiau am fywyd y gen-
edl, a Duw heb wrandaw—canys y mae yn
digwydd weithiau na chymmer Duw feich-
nion dros genedl yng ngafael ei farnedig-
aethau, pe byddent fel Noah, lob, a Daniel,
yn wr tra anwyl ganddo; etto, y prycl
hyny, bydd cywirdeb yn gynnaüaeth hyfryd,
trary byddom yn gydgyfrannogion âg ereill
yn yr adfyd cyffredin. leremiah, efe a ym-
gynnhyrfodd mewn sel dros Dduw, i dystio
yn erbyn pechoclau yr amseroedd, a thros y
bobl, yn ffýddlawn a thaer gyda Duw, mewn v

gweddi
: ond nis gallai efe eu troi hwynt

trwy ei bregethiad, na throi ymaith ddigder
Duw trwy ei weddiau. Y mae'r luddewon
yn gorchymyn iddo dewi, a pheidio a phro-
phwydo mwyacìi yn eu herbyn; a Öuw
hefyd yn cau ei enau, gan erchi na weddiai
mwy drostynt. Yn wir, yn yr helynt
aìaethus hon, pa beth sydd yn esmwythau
ei galon ofidus, chwyddedig gan boen o her-
wydd eu pechodau hwynt, a barnau Duw yn
brysio arnynt, fel eryr at ei ysgiyfaeth?
Yn awr, nis gall dim ond y coffadwriaeth
am ei gywirdeb at Dduw a dyn, yn yr am-
seroedd llygredig hyny : "Cofia i mi sefyll
ger cly fron di, i ddywedyd daioni drostynt,
ac i droi dy dclig oddi wrthynt ;" ler. xviii.
20. Fel pe dywedasai, O Arglwydd, er nas
gallaf lwyddo, i gael y genhedlaeth drofaus
hon i edifarhau am eu pechodau, nady Usmç*



hydi i edifarhau am dy ddigder a aeth allan

i'w herbyn, yn o! arfaeth anmddymadwy

;

etto, cofia i mi fod y:;». ffyddlawn yn fy líe,

tuag afcat ti a hwythau. Ond yn groes i

hyn, dychryn a syndod ysbryd, yn y cyfryw

amseroedd o adfyd cyir'redin, yw cyfran

rhagíithwyr. Gwelwn hyn yn Pasur (Ier.

xx)^ yr hwn oedd yn r o rwysg mawr yn y
llys, yn amser Ieremiah, ac yn elyn chwerw
icído, a'r genadwri a ddygodd oddi wrth

Ddnw at yr Iuddewon. Ei gais ef oedd nm
foddhau y brenm a'r tywysogion â gwag
obaith am ddyddiau gwych i ddyfod, yn
llwyr gröes i air Duw yng ngenau Ieremîah

:

v

a pha°beth a ddaeth o hono yn nydd y
dymmestl ar y bobl annedwydd hyny ? Y
mae Ieremiah yn adrodd iddo ei farn (adn.

4), y gwnai Duw ef yn Magor-niissabib. yn

ddychryn iddo ei hun. Yr oedd iddo, nid

yn unig gyfranogi o'r adfyd cyedin, ond

nôd amo o ddigder neiilduol Duw,
uwch iaw ereiìl.

DOSB. 1Y.

4ydd. Y fnae.cywirdeb yn gwregysu yr

enaid \ grym csurol, pan fyddo wedi ei

amddifadu ^jr cyfleusderau hyny a roddasai

Duw gynt yn ei law, tuag at wneud .gwas-

anaeth iddo e£. Y mae hyn (a'i ystyried

ynddo ei hun) yn drallod mor drwm i e

grasol, fel nas gyr am un a ofna efe yn

fwy: gallai ddewis'pob un o'i flaen, pe gall-

ai ond tori ato ei him ; bod yn dlawd, mewn
r nharch, dan erlid, neu rywbeth, yn

hytrach na'i droi o'r neilldu fel ofîeryn can-

dryll, anwasanaethgar i'w Dduw. Yn wir

y mae efe yn prisio ei fywyd a'i holl gysur-

on wrth y cyíleusderau a roddant at

ogoneddu Duw. Y mae Dafydd yn rhoddi

taw ar ei enaid—oedd yn dechreu sisial rhyw

iaith anfodcTog— â hyn; y moliannai efe

Dduw etto : "Pa ham, fy enaid, y terf5Tsgi

ynof? o blegid moliannaf ef etto ;" Salm
xlii. 5. Y mae pob peth yn dda gyda

Dafydd,a dim yn peri aflonyddwch i'w enaid,

pa befh bynag arall a elo yn groes iddo, os

caifF efe ond moüannu Duw, a chyfle i'w

ogoneddu. Ioseph, wedi i Dduw ei ddyr-

chafu mor ryfedd i uchder mawr, ac an-

rhydedd, mewn gwlad estronol, nid yw efe

yn ymfendithio ar ei ddyrchafiad, i feddwl

yn gnawdol pa fath r mawr yw efe ; ond

y mae yn deongli holl drefn rhagluniaeth,

yn ei ddwyn ef yn y diwedd i'r lle hwnw,

yn yr hwn yr'oeddyn agos i gydradd

brenin galluog, i fod yn unig i roddi id

gyfle at wneud gwasanaeth nodedig i Dduw,

yng nghadwraech ei ejhvys
;
yr hon oedd y

pryd hyny yn gyimwysedig yn nheulu ei

dad. "Duw a'm hebryngodd i o'ch blaen

chwi," medd efe, " i gadw i chwi hiliogaeth

y wlad, ac i beri bywyd i chwi trwy fawr

ymwared;" tíen. xlv. 7. Gwnaeth y gr
duwiol hwn i'w le roddi lle i'r gwaith, y

galwyd ef i'w wneuthur ynddo, drofl Dduw

;
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abarnodd fod anrhydedd ei anrhydedl

yn sefyll yn y cyfle a arafodd trwydcH

i,

iddo

wasanaethu Duw a'i eglwys. Y mae
rhaid gan hyny ei fod yn ofid trwm i sai

pan ddyger y cyfryw gyfleusderau oc

arno, ar ol iddo fod yn eu mwynhau.
fe wna cywirdeb ddefnydd da o hyn hJ
os felly y myn Duw i'r peth fod. Y i

yn driù yn wir i'r Cristion gael ei rodcl

jieiildu; etto, y mae yn gysurus iddo o

pan näd oedd, na tboddodd efe mo'i dale

au ymaith mewn diogi, ac na wariodd i

honynt mewn gloddest, ond ei fod yn
defnyddio yn ífyddlawn dros Dduw
mae yn ei chyfrif yn groes, fod Duw heh

roddí ar waith fel o'r blaen : ond nid yd

yn ddrwg ganddo ef y gall Duw v,neu

ur ei waith hebddo ef : 'ie, y mae
gysur iddo feddwl, tra y mae yn b w 1
safn y bedd, na bydd i ogoniajat Duw m
gyn i'r bedd gyd ag ef . Er iddo ef farw

y mae Duw yn fyw i ofalu am ei x

hun: ac aid íoriad un tant, na'r cwbl

ddichon anafu cerddoriaeth ei ragluniaej|

yr hwn sydd yn abl i gyflawni ei ewyl'

heb ddefnydd'io un creadur fel ei oüei

Mewn gair, trwm yw ganddo gael ei át

oddi ar unrhyw waith, vn yr hwn y I
efe ddwyn gogoniant arbenig i Ddnw;
etto, y mae hyn ynoigysuro, fodDuw ync

rif y peth wedi ei wneuthur, yr hwn y i

dymtniad cywir y Cristion am ei wneJ
Yr oedd ewyllys da Dafydd yn chwenn

adeiladu y deml, yn gymmaint yng nglrj

Du a phe gwnaethai hyny. Caiíî lla

eu gwobrwyo gan Grist yn y dydd

am ddilladu a phorthi y tlodion, y rha

feddent ar y ddaear, na bara na dillad

rhoddi : etto, gan y meddent galon i ro

cânt eu cyfrif yn nifer cymmwynas
penaf y tlodion. Ymddengys hyn

wrth Mat. xxv. 34 ; lle y dangosir Crist

llefaru, nid wrth ychydig saint, a fed<

ddaoedd lawer i'w rhanu yn elusen,

wrth ei saint oll, y tlodionfel y cyfoethog

" Yna y dywed y brenin wrth y rhai

ddeheulaw, Deuwch, chwi fendigedigio:

Nhad, etifeddwch y deyrnas a barotow

chwi, &c. Canys bum newyiiog, a cb

roddasoch i mi fwyd, &c." Craiîwch,

chwi y rhai eyfoethog, ond chwi, sef c

oli : chwi, y rhai a feddech fara a'i rha

och ; a chwi, y rhai ni feddech fara naç a

i'w rhoddi, a dynasoch eich eneidiai

newynog, pan nas gallech dynu allan
#

pyrsau. Clywch hyn, O chVi enei

anwy], a wnaeth Duw yn rhai cywff

3
mgysurwch. Fe allai eich bod yn ìsc

v byd, eich galwad yn wael, a'ch cyf

yn ail i ddim, a hyn yn eich rhoddi

sylw bychan gan eich cymmydogion, i

yn uwêh na chwi. A elli di ddywedyc

nad ydwyt ond gwas i gclfyddydwr tlaw<

fod yn dymuno rliodio mewn cywi
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lon, gan ymroddi i Dduw yn dy lioll yrfaî

gân yr aderyn hwn ei bwngc mor beraidd

dy fynwes, a phe byddit y penadur
iwyaf yn y byd. Yr hyn sy'n dwyn cysur

sant mwyaf mewn ainser cyfyngder, yr

I ydyw ag sy'n cysuro y gwaelaf yu y
ilù ; a hyny yw cariad a ffafr Duw, hawl

g Nghrist a'r addewidion gwerthfawr, y
li " ynddo ef ydynt Ië ac Amen." Yn
r, cywirdeb yw y dystioìaeth oreu am
i hawl yn y rhai liyny. Nid cymmaint
'ld y chwiliad, ai llawer ai ychydig a
iaed genym, ag a wnaed y llawer neu yr
hydig hyny. mewn purdeb. " Da was
a fíÿddlawn ;" nid da was, ti a wnaethost
;hau mawrion, a reolaist wledydd a
ìyrnasoedd, a fuost yn bregethwr enwog
dy ddydd, &c, ond "buost fìÿddlawn ;"

y mae modd i tithau fod feìly, er i'th

yllfa fod yng nghongl waelaf y byd.
rn a wyddai Hezecia' dduwiol; ac felly,

ei glaf-weìyj nid yw efe yn adrodd 'wrth
uw am y gorchwylion mawrion a
aethai efe, er na wnaethai neb fwy ; ond
unig y mae yn erfyn ar i Dduw gofio

irionedd a chywirdeb ei galon :
" Cofia

awr hon i mi rodio ger dy fron di mewn
irionedd, ac â cíiaìon beríîaith, a
neuthur o honof yr hyn oedd ddayn dy

i" JEsa. xxxviii. 3.

PENNOD XIX.
nyddiaä hyr, cymmhwyèiadoî e'r pwngc, mcwn
canghenau cyjj'redinol a ncülduol hefyd.

mae yn ol, fod í'r pwngc gael ei gym-
wyso yn ei amryw ranau, y rhai ydynt
Ir : Y mae mewn cywirdeb nerth cynnal-
nerth adferol, a nerth cysurol. Ond, er

yn prysuro, ni a'i crynhöwn dan ddau
,
gan wasgu y ddau gyntaf yn un.

)efn. 1. Yn gyntaf, A oes fellygan gy-
deb rinwedd cryfhaol, trwy baun y ceidw
enaid rhag syrthio i bechod, neu ynte
ffyd y Cristion, ar ol iddo syrthio ?

Ehydd hyn i ti, Gristion, amlygiad
y o'th galon, ai cywir ai anghywir.
'o hi yma ar brawf. A ydwyt ti yn cael
m yn gyfranedig i ti, i'th alluogi i guro
tasiwyn i bechod yn ol, pan na fo genyt
irf i'th amddiífyn i'w erbyn, ond y gor-
myn sy'n ei wahardd, neu ryw saeth,
n o gawell saethau yr efengyl, y fath ag
cariad Crist atat, dy gariad dithau ato
i'r cyífelyb ,? Fe allai fod y demtasiwn
i ei gosod mor gyfrwys, fel y gelli bechu
ladw dy air da hefyd, trwy gael drws
i yn agored, i'th ollwng i mewn iddi yn
gel : nid oes dim perygl i'w weled, o
dy helynt dymmorol; ond mantais

r yn hytrach os gwrandewi ar y cynnyg

;

jn unig fod Duw yn sefyll i'w erbyn :

ei Ysbiwd yn dywedyd, ei fod yn erbyn ei

ogoniant ef, yn anghyttunol â'th ddyled-
swydd, ac â'r cariad a broffesi ato ef. Yn
awr, dywed pa beth a feddyii di am bechu,
a'r matter wedi ei osod fel hyn. A elli di

ddal allan yn wrol, a dywedyd wrth Satan
na fydd pechod ddim yn gymmhar i ti, nes y
caflech gydsyniad Duw â phechu i'w erbyn,
a'i garu mewn cyd-gymmodiad ? Os feliy,

bendithia Duw sydd wedi rhoddi i ti galon

gyir, ac hefyd am osod y ffath fíenestr a
hon yn dy enaid, drwy yr hon y mae i ti

weled y gras hwnw o'i fewn
;
yr hwn, pan

ei gweìir, yw y dystiolaeth oreu a ddichon
Duw ei rhoddi i ti am dy hawl ynddo ef, a
bj^wyd tragwyddol gydag ef. Pe byddit
ragrithiwr, ni ellit sefyll yn erbyn pechod,
a gynygid felly, ddim mwy na phjdor yn
erbyn tân, neu fan-us yn erbyn y gwynt.

Èrachefn. Pan y'th drecher gan rym
profedigaeth, pa fath yw ymddygiad dy
enaid yn yr achos hwn ? A ydwyt ti yn
ail drefnu dy fyddin wasgaredig, ac yn ym-
roddi drachefn yn erbyn dy elynion, a hyny
yn. fwy awchus am i ti gael dy drechu mor
gywilyddus? Ai ynte ymfoddloni yr wyt
i eistedd yn llonydd gyda dy golled, gan
ddewis bod yn gaetliwas dôf i'th chwant,
yn hytrach na bod mewn chwaneg o boen i

ddal y rhyfel ym mlaen. ? Yn wir, buan y
cystwyir y gaíon fíals*. ac yn fuan yr
ymrydd hi yn ddeiliad i'r eoncwerwr : eithr

ymgaloiiogi a wna y Cristion cywir, ie. ar
ol iddo golli tir. Gwna unionder i'r enaid
ad-lamnìn yn uwch mewn-bwriadau duw-
iol yn erbyn rJÌchod, hyd yn oed trwy ei

gwympiadau i bechod: "Dywedais un
waith," yn fToI a phechadurus y mae yn ei

feddwl, " ond nid attebaf ; i'e, cìdwy waith,
ond ni chwanegaf ;" lob xlv. 5. Hyn a
barodd i Dafydd dduwiol erfyn ar Dduw

:

" Paid â mi, fel y cryfhawyf cyn fy myned ;"

tSalm xxxix. 13
%

Anhawdd oedd ganddo
fyned o'r maes tan feiddiad. Yr oedd am
gael byw, i ail-ennilì ei golledion, trwy
edifeirwcli am, a gradd o fuddugoliaeth ar,

y pechcdau oedd wedi ei wanhau a'ifaeddu :

yna deued angeu, a chroesaw iddo. Yn
debyg i'r cadben gwroì, yr* hwn, wedi ei

archolli mewn brwydr, a ddymunodd gael
ei ddal i fyny, fel y cai ond gwelecl y gelynion
yn rhedeg cyn ei farw

;
yna, y eauai efe ei

lygaid mewn heddwch. Ymddyga gan
hyny yn ddi-duedd at dy enaid dy hun. Pa
ffordd y mae dy gwympiadau a'th ííaeìeddau

yn gweithio ? Os ydynt yn üi-awchu dy
gydwybod, fel nad yw hi mor fìniog a lìym
yn ei cheryddon am bechod ; os ydynt yn
gwobrwyo dy serchiadau, nes ydwyt yn de-

chreu cydsynio â'r pechodau y buost gynt
mewn ymdrech i'w herbyn ; ac os ydwyt
yn dechreu hofii eu cymdeithas, nid yw dy
galon di yn uniawn. Ond os yw dy galon
etto yn myíyrio dial ar dy bechod, sydd
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wedi dy drcclm ; ac os yw yn llwytli àr dy ys-

bryd—fel bwyd heb ei dreulio ar gylla aíiacli

—ac nas gelli gael esmwythâd na boddlon-

iad i'th ysbryd blinderog, nes ymddadlwytho

o hono o ran ei ìym Uywodraethol ;
yna yr

ydwyt yn ddiau yn rhoddi prawf o gywir-

deb dy galon.

Defa. 2. Y mae hyn yn dangos o ba fath

bwys y mae ymdrech am gywirdeb. Ileb-

ddo, nis gallwn na sefyli yn erbyn profedig-

aeth, na chyfodi ar ol syrthio iddi. Pa beth

bynag a geisi di gan Dduw, nac anghofia

galon gywir. Gwelodd Dafydd angen am
fwy nag oecld ganddo o'r gras hwn, pan er-

fyniodd, " Crea galon lan ynof, O Dduw, ac

adnewydda ysbryd uniawn o'm mewn ;"

Salm li. 10. A *da oedd iddo fod ganddo

gymmaint ag i beri iddo chwennych mwy
o'r gras hwn. Pa fath ffoledd yw adeiladu

tý â thrawstiau ar dân ? Ehaid yw i adeilad

y rhagrithiwr fyned i'r dim
; y roae ynddi

dân heb ei dditfodd
;
grym rhagrith heb ei

farweiddio : a hwn a ysa ei holl broffes

olygus ef. Y mae yn dwyn calon i'r maes,

a'i traddoda ef i ddwylaw ei elynion. A
sicr yw, y gorchfygir hwnw, nad yw ei

ochr ei hun yn bur iddo.

Defn. 3. Bendithia Dduw, tydi Gristion

cywir, am ei ras hwn : y mae yn fendith

ammhrisiadwy ; nid yw corouau a'u hadd-

urnau i'w cymmharu â hi. Yn ?.yn y mae
gonyt galon yn ol calon Duw ei hun ; calon

wrth ei fodd ef ; ie, calon debyg iddo. Nid

oes dim a'th wna yn fwy tebyg i Dduw, yn

symledd a phurdeb ei natur, na chywirdeb.

Gwirionedd yw yr hynyr yigoneddda Duw
ynddo: Duw y gwirionedd yw efe. Pan ofyn-

wyd i Haman pa beth a wneid i'r gwr yr oedd

y brenin yn chwenny.ch ei anrhydeddu ; efe,

yn tybied nad oedd y brenin yn meddwl am
neb ond efe ei hun, a fynai ehedeg i'r uchder

mwyaf, yn cl ei chwant am fri : a pha beth

y mae yn ei ddewis, ond cael ei wisgo â

gwisg freninol y brenin ei hun? Pan y
mae Duw yn rhoddi cywirdeb i ti, y mae yn

gwisgo dy enaid â'i wisg ei hun, yr hwn
sy'n ymwisgo â gwirionedd a chyíiawder,

megys â diliedyn. Trwy hyn y gwneir di

yn goncgwerwr mwy nag a fu Alecsander

erioed. °Efe a orchfygoddd fyd o ddynion ;

ond ti a orchfygi fyd o chwantau ac o

ddiaôiaid. A fu i un fendithio Duw wrth

edrych ar lyffant du, am iddo ei wneuthur

yn ddyn ac nid yn lyffant ? Pa faint mwy
diolchgar a ddylit ti fod i Dduw, yr hwn
a'th wnaeth di, oedd yn upaeth o lawer—-yn

rhagrithiwr wrth natur—i fod yn Gristion

cywir? Y mae yn ddywediad nodedig, o

eiddo Lactantius, " Os dewisai gwr farw

r^ bytrach na bod iddo wyneballunanifel,

6r iddo gael bod yn berchen enaid dyn, pa

faint mwy grcsynol ydyw bod ar lun dyn,

a^ o feddwl anifeilaidd ?" Etto, y fath yma

yw y rhagrithiwr, ie, gwaeth : y mae efe,

nid yn unig ar lun dyn, ond ar agwedd sai

yn dwyn calon anifeiiaidd ac ailan, y;

fynwes.

Defn. 4. Calonoged hyn di, sydd yn gy
yn erbyn yr ofnau am wrtìigiliad purha

Èr nad yw cywirdeb yn úy freimo

syrthio, etto, ymae yr ystâd gyfammodgl

ydwyt ynddi, oa yn un cýwir, yn dy

rhag gwrtbgiliad parhaol [neu syrl

ymaith yn llwyr oddi wrth JJduw]. i

fod dy ystôr o ras yn fechan, yr ydwyt

yn ammheu dy barhâd. A ddichon y croes

hyn, meddi di, fy nwyn i ben fy nhaith

yr ychydig geiniogau yn fy mhwrs, y |
byclian yn fy nghalon, ddwyn fy nghoi
yr holl ffordd i'r nef, trwy gynnifer

brofion a phrofedigaethau? Yn wir

alient, pe na byddit i dderbyn chw«
nag a feddi yn bresennol : ni wna y I
sy genyt yn dy logell dy gynnal ar hyd

oes. Ònd, enaid, y mae genyt gyfammoc

ddwg i ti chwaneg, pan ôi hwnw yn I

Oni ddysgodd Duw i ti wedd'io am dy f;

beunyddiol? Ac onid ydwyt yn cael I

bendith Duw, ar ddilyniad dyfal dy alw

igaeth, yn cyflawni dy -ddilrÿg o ddyd-

ddydd ? Ac onid yw yr un addewid geu

am dy fara beunyddiol, r
yn ysbrydol i

nid oes genyt Dad yn y nefodd, sy'n gwyl

am eisieu dy enaid gystai a'th gorph ?

nid oes i ti Frawd, 'ie, Briod anwyl, sj

wedi myned i'r nef, lie y mae digon o i

gras i'w gael : a hyn yn bennodol ar ne

ei blant, fel y gallai efe gadw grasau

chysuron ei bobi yn fyw, yn y byd a

henushwn? Y mae pob awdurdod yn

law ; efe a all fyned at y pentwr, ac anl

yr hyna welo yn dda er dy gymmhorth : i

oes modd i ti drengu, tra y mae cyflawn

o ras ganddo ef, sydd wedi cymmeryd m€

llaw ddarparu drosot: Luc x. 35.

oedd y ddwy geiniog a adawodd y tíamar

ddim yn ddigon i dalu am fwrdd ac iac.

y dyn archoaedig ; am hyny, efe a rodd<

ei air am yr hyn a dreuìiai efe yn chwar

Y mae Crist nid yn unig yn rhoddiychy

ras mewn llaw, ond ei addewid

chwaneg i'r enaid cywir, 'ie, gymmaiut

a'i dwg i'r nefoedd: 4f Efe a rydd ras a

gonian ; niattalefe ddimdaioni oddi wrt

rhaiarodiantynbertFaith;" JSalm lxxxiv.

Defn. 5. Gwylia rhag pwyso ar, neu

;

ogoneddu yn dy gywirdeb. Gwir yw, b

yn nerth i ti wrthsefyll temtasiynau, a<

codiad i ti ar ol myned i brofedigaeth :

•

pwy a'i nertlia yntau? Pa ^e y ty

gwreiddyn sydd yn maethu dy ras?

yndydirdy hun, ond yn y nef: Duw
unig sydd yn dy ddal di ac yntau m
bywyd. Yr un a'i rlioddodd sydd yi

draul o'i gadw : yr Arglwydd yw dy nei

efe fydd dy gán. Betn a wna y fwyeil

ei bod yn limog, heb y gweithiwr / A d

wed y fwyell, Mi a dorais i lawr ;
neu y i
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yfiagerfiaîs? Onid medr a chelfydrlyd

weitîi iwr yn hytrach yw hyn ? Pan allii-

ìr di i wrthsefyll temtasiwn, dywed, Yr
rglwydd oedd o'm tu; pe amgen, mi a

rthiaswn. Gosod i fyny dy Ebenezer, a

'erfia arno, "Hyd yma y cynnorthwyodd

Arglwydd fi."

Er fod Duw (yn y Salm' a nodwyd,

xxiv.) yn addaw rhoddi gras a gogoniant

rhai perffaith neu uniawn, etto, ni rydd

ì mo ogoniant ei ras i uniondeb. Yn 2

;m. xxii. 24, ni a gawn Dafydd yn gwirio

uniondeb, a'r modd y cadwyd ef drwyddo

;

3um berffaith ger ei fron ef ; ac ymgedw-
$ rhag fy anwiredd." Y mae hefyd yn

dgan ffrwyth ei berffeithrwydd, y modd y
g Duw dystiolaeth iddo, gan ei wobrwyo
Sy ei amddiffyn ger bron, a rhoddi iddo

Ìdugoliaeth ar ei elynion :
" A'r Argiwydd

n gwobrwyodd innau yn ol fy nghyfiawn-

r, yn ol fy nglendid o flaen ei lygaid ;"

n. 25. Yn awr, rhag gosod ei hunan i

iy, neu foli ei uniondeb ei hun, er anfri i

5 Duw, y mae efe yn cymmedroli ac yn

3od terfyn i'r ymadroddion hyn: "Duw
( fy nghadernid a'm nerth, ac a rwydd-

odd fy ffordd i yn berffaith;" adn. 33.

1 pe dywedasai y gwr duwiol, attolwg, na

amgymmerwch'fi: nid wyf yn cyfrif yr

ìchatìaeth ar fy ngelynion oddi mewn, nac

di allan i mi fy hun a'm huniondeb. Na,

iw a wnaeth y cyfan ; efe yw fy nerth a'm

ym. ; îe, efe sydcí yn gwneud fy ffbrdd yn
rffaith . Os wyf yn gywirach nag ereill yn
ffordd, iddo ef y mae i mi ddiolch am hyny

;

ìerwydd efe sy'n gwneud fy ffordd yn ber-

ith. Efe a'm cafodd ar y cyntaf yn
arn mor gam, ac yn rhodio ffyrdd mor
imion a neb arall; ond fe'm gwnaeth i

'y ffordd yn gywir ac uniawn. Pe gwel-

Duw yn dda, efe a allasai wneud Saul

>r berffaith a Dafydd : pe buasai Duw yn
iael Dafydd, efe a fuasai mor gam a fíals

galon a Saul.

Y gangen olaf o'r pwngc oedd, fod gan

wirdeb nerth cysurol, ym mhob math o

studd. Y defnyddiad cymmhwysiadol o

ny fydçl hyn yn unig :

—

Defn. Bydded iddo ein dysgu nad ofnom
studd, ond rhagrith. Coeliwch hyn, gyf-

lion, peth diniwed yw cystudd^ i enaid

wir. Nis gall fod mor drwm ag i beri na
ydsafo â llawenydd a chysur y dyn. Gall

aid grasol, yn y cystudd llymaf, arbed ei

agrau a'i dosturi, i'w treulio ar y rhag-

hiwr, pan yn ei rwysg a'i ogoniant mwyaf.
mae yn meddu yn ei fynwes yr hyn a

:ld iddo ddisgwyìiadau mwy cysurol o'i

studdiau ei hun, nag sydd gan, neu a all

1 gan y rhai a saif gerllaw o honynt.

rodd hyn i wr duwiol unwaith ofyn i'w

:wyn, oedd wrth erchwyn ei wely, yn
io'yn ei achos, dan loesion angeu, "Pa
th oedd hi yn ei feddwl wrth ei hofnau?"

gan chwansgu, "Paid ag ofhi y bydd i'm

Tad nefol byth wneuthur i mi niwed." Yn
wir nid yw cystudd yn hyfryd i'r cnawd,
yr hyn a barodd i rai o anwyl blant Duw
gilio yn ol am dro : ond ar ol iddynt gyn-
nefino â'r gwaith, ac â'r cysuron a ddyry
Duw i'wblant truain, trwy haiarn rwyllau

eu carchar, hwy a ddysgasant dôn arall.

Yn debyg i'r aderyn syJd yn blin ymehedfan
ar ei ddodiad cyntaf yn y cawell, ac yn an-

foddog o'i ddalfa; ond wedi hyny, daw i

ganu yn bereiddiach na phan oedd yn
rhydd i ehedeg lle y mynai. Gan hyny,

na fydd mor drwm dy feddwl am gystudd

;

ond cryna rhag ofn rhagrith. Os bydd
gwely cystudd yn galed ac anesmwyth i ti,

tydi dy hun sydd yn dwyn i'th ganlyn yr

hyn a'i gwna felly. Dyro dy hunan i

Dduw, ac ymddiried i'r hwn a addawodd
gyweirio gwelyau ei saint mewn cystudd,

am ei feddalu a'i esmwythau i tithau. O !

pa fath air arteithiol, yn awr angeu, pan
fyddyeh yn llefain, Arglv/ydd, Arglwydd,
trugarhâ wrth bechadur truan, fyddi ti

giywed Duw yn dywedyd, Nid adwaen i mo
honot, nid llais enaid cywir ydy w, ond rhag-

rithiwr sydd yn udo ar ei wely^ o drallod?

Beth a wnei di y pryd hwnw, wedi i ti

syrthio i ddwylaw Duw, yr Irwn ni cheraist

erioed yn ddiffuant, ac â'r hwn ni wnaethost

ond lledrithio yn dy broífes? Os oedd y
geiriau hyny mor frawychus i feibion lacob,

"Myfiyw Ioseph, yr hwn a werthasoch,"

fel nas gallent oddef edrych arno, gan y
teimlad o'u heuogrwydd ;

pa mor anniodd-

efol fydd i ti glywed o enau Duw ei hun,

mewn amser trallod, Myfì yw Duw, yr hwn
a ddirmygasoch, ac a werthasoch ymaith, i

gael mwynhau eich chwantau—ac a ydych

chwi yn awr yn dyfod ataf fi ? A oes genyf

fì ddìm i chwi, heb law uffern i'ch poeni i

dragwÿddoldebî

EPHESIAID vi. ia
<CA gwisgo dwyfroneg cyflawnder.',

Y mae'r geiriau hyn yn rhoddi o'n blaen ail

ddarn o'r arfogaeth a gyflwynir i, ac a gym-
mheliir ar, bawb o filwyr Orist, "Dwyfron-
eg," a'r metel y gwneir hi o hono, "Cyf-
iawnder." Am hwn fe wneir holiad dyblyg

:

Yn gyntaf, Pa gyfiawnder a feddylir yma?
Yn ail, Pa ham ei cyffelybir i'r darn hwn o

arfogaeth y milwr, sef dwyfroneg?

PENNOD I.

Yn cynnwys agoriad y geiriau.

1. Pa beth yw y cyfiawnder a olygir

yma? Y mae yr Ysgrythyr yn son am
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-un yn ddeddfol, y llall

yn efengylaid(

laf. Óyfiawnder deddfol; yr hwn yr

oedd Duw yn ei ofyn gan ddyri yn y i

mod o weithredoedd. mae Moses yn
yBgrifenu am y cyfiawnder sydd o'r ddcddf,

mai y dyn a wnel y pethau hyny a fydd

byw trwyddynt;" Bhuf. X. 5. Y mae tri

pheth yn cydfyned i wneud i fyny y cyf-

iawnder deddfol hwn.
(laf.) Ufudd-dod cwbl berfíaith i gyfraith

Duw ; sef cyflawn o ran y gwrthddrych,

neu y gyfraitìi ; a ehyflawn o ran y deiliad

neu y dyn. Rhaid yw cadw yr Ìioll gyf-

raith, ac â'r holl galon. Y mae y diffyg

lleiaf o ran neu o radd yn yr ufudd-dod yn
anafu y cwbL

(2il.) Y mae yn rhaid i'r ufudd-dod per-

ffaith liwn i gyfraith Duw gael ei gyflawni

yn bersonol, gan y neb sy'n gyfìawn fel

hyn : Y dyn a wnel y pethau hyn a fydd
byw trwyddynt. Yn y cyfammod hwnw,
nid oedd gan, Dduw ond ymrwymiad dyn
yn unig am gyflawníad ; nid oedd un nìeich-

iai yn rhwym gydag ef. Felly, gan na
;

feddai Duw neb araìl i syrthio arno am y I

paü, rheidiol oedd, oddi eithr i Dduw golîi

ei ddyled, ei gofyn gan bob dyn yn ber-

sonol.

(3ydd.) Rhaid i'r ufudd-dod personol a

pherffaith hwn fod yn barhaol. Nid yw y
gyfraith hon yu rhoddi dim llc i ail-chwareu.

Os unwaith y torir hi, pe ni byddai ond
mewn un meddwl gwyrog, nid oes le i edif-

eirwcji yn y cyfammod hwnw ; nag oes, pe

byddai buchedd gwbl-fanwl a difrychau yn
ei ganlyn o hyny allan. Nis gallufudd-dod

rhag llaw, s/n wir ddyled, wneud dim iawn

am auufudd-dod gynt. Y neb a laddo ddyn
unwaith, nid yw yn boddloni y gyfraith er

<lw heb ladd rhag llaw. Mor ddi-

h fyddai ein cyflyrau, pe nis gallem

fod yn rhestr milwyr Crist, nes cael o hyd
. ddwyfronegahon! Cafodd Adda

yn y.ìl- y fath gyfiawnder a hwn, yn barod
•

;i law: yr oedd ei galon cf a
;

r gy .

yn un-sain ;
yn cyfatfceb, fel gwyneb i wyneb

m drych. Yroedd mor naturiol iddo

ef fod yn gyfiawn, ag i'w hilio« aeth yn awr
u&wn. Duw ydoedd cerfiwr

( i
ddyn: yr hon ocdd yn

gynnwysedig mewn cyfiawnder a sancteidd-

pwydd. Acefe, yrhwn a wnaeth y cwbì
. fel na darfu iddo, wedi ad-

olygu y |

kh oll, na chwanegu, na

newid dim, on< I y cwbl yn dda iawn,

ni fu ddim yn llai cywrain yn y dernyn

penaf o
;

i wakh i gyd. Efe a wnaeth ddyn
yn uniawn ; ond pechu a wnaeth" Adda, a

haiogi cin natur; ac yn -ae natur

yn ein halogi ninnau, fel na ddichon dwy-
froneg Adda (ei gyfiawnder wyf yn ei

feddwl) byth weddu i unsy'n ddynynunig.
3?e yr achubai JDuw yr holi íyd er mwynun

j

dyn cyfiawn o'r fath—fel y cynnygio

unwaith achub Sodom er mwyn dcg—

1

gellid ci gael. Y mac yr apostol yn rha

yr holl fyd yn "Iuddew a Groegwr ;" Rh
iii. 9, ac nid yw yn petruso eu gosod oll

y dom ; y maent oìl dan bcchod :
" Nid

neb cyfiawn, nac oes un
;

;
' na'r philosophf

mwyaf ei ymûrost ymhlith y Groegwr, n

Pharisead manylaf ym mysg yr Iuddew
Gallwn fyned ym nìhellach etto ; ni ddict

y sant duwiolaf a í'u byw crioed sefyll

gyfiawn o flaen y frawdle hono. " Na d(

â'th was," medd Dafydd, "oh
ni chyfiawnheir neb byw yn dy òlwg
Sahii cxliii. 2. Fe hoeliodd Duw y d)

hwnw i fyny, fcl na ddichon ncb fyi

byth i mewn trwy gyfiawnder d(

fywyd a gwynfyd. Y mae y fíbrdd hon
nef yn debyg i'r for-daith oglcddol

India: pwyD^rnag a roddo gaisarni, îem
yn sicr o Lynu niewn rhew cyn cyrhaj

hanner y fíbrdd yno.

2il. Cyfiawnder arall y sonia yr Yí
am dauo sydd efengylaidd. Y mae
hefyd yn 'ddeublyg; yn gyfiawnder I

gyfrifedig, ac yn gyfranedig. Ycyíiawn
oyfrüedig yw hwnw a weithiwyd gan Gj

dros y credadyn : y cyfranedig y\

a weithir gan Grist yn y ciedadyn.

cyntaf o'r rhai hyn, y cyliawndcr cyfrifet

yw y cyfiawnder sydd i'n cyfiawnhau ni,

un y mae y credadyn drwyddo }u
yn gyíiawn gor bron Duw: ac i'w wa|
iaethu oddi wrth yr olaf, fc'i golwir

"gyfiawnder Duw;" llhuf. iii. 21, a I
Nid fel pe na byddai y cyfia

j

hefyd o Dduw : Ond,
(laf.) Am fod hwn nid yn unîg yn wc:

! iedeg gan Grist, ond h( f tìawJ

|

yng Nghrisfc, sydd yn Dduw ; ac nid

|

gyfranedig ynom ni, er ci fod dro tn

hyd oind ) w y budd o hono yn dylifo i

wrth hyn y gelwir Crisfc yn Argiwydd
cytìawnder.

(2iL) Am mai hwn y y cyfiawnder,

nid y Uall, a ordeiniodd Duw ì í'od yn ac

haeddiaunol o gyfìawnhâd eiu pcrsonau,

I o gymmeradwyad cin c) rílawndB
mcwuoi, ^y'ìi gyfranedig ganddo i ni.

aw ', y mae y cyfiawnder hwn yn perthyi

pedwerydd dara o arfogaeth, tariau y íîÿ

yn wir, gelwir ei cnw oddi wrth y
hwnw, yn Rìaif. iv. 11, lle ci gelwir

iawnder y fíydd : am mai fiydd sy'n yma;

, i w gymmhwyso at yr enaid.

Gan hyny, yr olai' o'r ddau yw y cyiia

der a gyfl ma i'r ddwyfroneg

hwnw yw cyfiawnder ein sanct: iàùhâd;

hwii a elwais yn gyíiawnucr cyfrancilig,

yn gyfìawndcr a wuilhir gau Grisfc y

credadyn. Yn awr, cyiumerwch ei dc

luniad fel hyn

:

: yyddor oruwch-naturiol o fywyd n

ydd ydyw, sy'n blanedig yng nghalon
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3ntyn i Dduw, trwy weithrediad nerthol
Ysbryd Glân : a thrwy hyn y maent yn
ìgais am ymddwyn yn addas ger bron
ìw a dynion, trwy gyflawni yr hyn y mae
ir Duw yn gofyn ei gyflawni i bob un. Yn
agorwn gynnwysia.d hyn o ddarluniad.

laf. Yma y mae yr eíìeithydd, neu weith-
lydd, yr Ysbryd Glân. Oddi yma y mae,
l amryw ranau sancteiddrwydd yn caeí

galw yn ífrwythau yr Ysbryd : Gal. v.

Os nad yw yr Ysbryd wrth y gwreidd-
nis gellir gweled y fafeh ífrwyth a sanct-
drwydd,ar y cangenau. Mae rhai anianol,
heb fod yr Ysbryd ganddynt, wedi eu
sylltu yn anwahanol : ludas 19. Cafodcl
1 golled ddyblyg drwy ei gwymp; sef

'ad Duw ato, a'i debygolrwydd i Dduw.
nae Crist yn adferu y ddwy i'w bîant;
ynfcaf, trwy ei gyfiawnder, yn gyfrifedig
ynt ; a'r aiì, trwy fod ei Ysbfyd yn ail-

ranu iddynt dddw Duw a gollasant

;

lion sydd yn gynnwysedig mewn cyf-

nder a gwir sancfceiddrwydd. Pwy ond
i a ddichon gyfranu ei natur ei hun, a
aedlu plentyn tebyg idclo ei hun? A
vy ond Ysbryd Duw a ddichon ífurfìo

idur tebyg i Dduw, trwy ei wneud yn
ranog o'r dduwiol anian ?

2il.) Yma y mae yr hyn a weithir, sef

yddor oruwchnaturiol o fywyd newydd.
t.) Wrfch egwyddor o fywyd, fy meddwl
tuecld ac anian oddi mewn, yn gogwyddo
hyfryd, nertîiol, a pharìiaol at yr hyn
d yn sanctaidd, nes yw y Cristion, er

dan weithrediad y mae yn y cychwyn,
dyfod i weithreclu yxi y canlyniacì, ac yn
weifchio â'r Ysbryd ym mhob gwaith
ctaidcì ; a hyn, nid fei offeryn difywyd
law y cerddor, ond fel plentyn byw yn

v tad. Am hyn y gelwir hwynt y rhai
•weinir gan Ysbryd Duw : Rhuf. viii. 14.

1) Y mae yn egwyddor o fywyd newydd.
srith yr Ysbryd ydoedd, nid adwresogi
idferu yr hyn oecld yn llesmeirio, oiid

ithio bywycl o'r newydd, mewn enaid
»1 farw: " Chwithau .a fywhaodd efe,

oeddych feirw mewn camweddau a
chodau." Y mae Satan yn dyfod fel

thiwr, i berswadio trwy ddadl, pan y
3 yn temtio ; ond yr Ysbryd fel Creawd-
pan yw yn troi yr enaid. Y mae diafol

tynu allan ac yn ennyn yr hyn y mae
ei gael wedi ei bentyru o'r blaon yn
*alon : ond y mae'r Ysbryd Gìân yn
cìdi yn yr enaid yr hyn nid yw yn ei

1 yno
;
yr hyn a eilw yr Ysgrythyr yn

IdDuw;" 1 Ioan iii. 9. "Crist wedi ei

.*fio ynoch ;" Gal. iii. 19. " Y creadur
vydd;" Gal. vi. 15. "Y gyfraith wedi
hocldi gan Dduw yn y galon ;" ler. xxxi.

; a'r hyn a eilw Paul yn "ddeddf Y sbryd^

ywyd yng Nghrist lesu ;" Rhuf. viii. 2.

3.) Y mae yn egwyddor oruwchnaturiol.

'th hyn yr ydym yn ei gwahaniaethu oddi

wrth gyfiawnder a phurdeb ^jRlda, oedd yn
gydnaturiol âg ef, fel y mae pechod yn awr â
ni ; a phe safasai, efe a gawsai ei drosglwyddo
i ni mor naturiol a'i bechod yn bresennol.
Yr oecld sancteiddrwydd mor naturiol i

enaid Adda ag oedd iechyd i'w gorph ; a
phob u.n yn deiliiaw o egwyddorion pur,
mewn iawn osodiad.

(3ydd.) Dyma y tir, neu y deiliad, yn yr
hwn y mae'r Ysbryd yn planu yr egwyddor
hon o sancteiddrwydd, plentyn Duw : "O
herwycld eich bod yn feibion, yr anfonodd
Duw Ysbrycì ei î^ab i'ch calonau chwi ;"

Gal. iv. G. Nid oes bíentyn o fewn i'w

deulu oll sycld yn annhebyg i'w Dad : "Eel
y mae y nefol, felly y mae y rhai nefol

hefyd ;" ac ni fedd neb oncí planfc yr argraíf

ìion o wir sancteiddrwydd arnynt. Peì y
penclerfyna yr apostol nad yw yr Ysbryd
3
rnom, os yâym yn y cnawd {Rhuf. viii. 9),

sef mewn cyfiwr ansancfcaidd ; felly y mae
yn penderfynu nacì ydym blanfc icìdo ef onid
yw ei Ysbryd ynom, yn ein newid fel hyn, ac
yn ein sancteiddio. Yn wir y mae sancteidd-

rwydd a sancfceiddiad, o'i gymmeryd mewn
ystyr eang, a eìlir ei gael mewn rhai heb fod
yn blant ; feliy y mae IioII bianfc credinwyr
yn sanctaidd (1 öor. vii. 44), er nad ydynfc oll

yn blanfc i Ddaw. lë, gelwir proífeswyr gau
liefyd yn rhaì wedi eu . sancteìddio {lleb. x.

29), am eu bod yn proffesu hyny. Ond y
mae'r hyn a eiiw yr Ysgryfchyr yn gyfiawn-
der a gwir sancteiddrwydd yn gerfiad nad
yw yr Ysbrycl yn ei argraffu yn neb ond
plànt Duw. Nid yw yi' Ysbryd yn sanct-

eicldio neb ond y rhai y mae Crisfc yn gweddîo
ar i'w Dad eu sancteiddio ; a'i nirer briodol

ef yw y rhai hyny a roddwyd iddo gan
Dduw : loan xvii.

(4ydd.) Dyma effeithiolrwydd yr egwydd-
or hon, a blenir gan yr Ysbryd yng nghalon
plentyn Duw : trwy lìon y mae yn ymgais,
&c, fel y crybwylìwyci. Megys y mae'r
galon—sydd yn ffynnon bywyd naturiol yn y
corph—yn curo ac yn gweithio o hyd, gan
rym t^'walìtiad bywyd natur iddi, feliy y
mae egwyddor bywyd newydd yn yr enaicl

yn ymgais yn barhaol. Nid erthyl yw y
creadur newydd ; nid greddf farwaidd y

w

sancteiddrwydd, yn cysgu ymaifch yr amser
heb wneud dim. Y wraig a iachawyd gan
Grist, "a gyfododd yn ebrwydd, ac a was-
anaethodd arnynt;" Mat. viii. 15. Cyn
gyníed ag y plenir yr egwyddor yn yr enaid,

y mae'r dyn yn cyfodi, i ddisgwyl wrth
Dduw, a gweithio dros Dduw â'i holl rym
a'i nerth. Yr hacl y mae'r Ysbryd sanct-

eiddiol yn ei fwrw i'r enaid, nicl yw yn colli

yn y ddaear, ond yn fuan yn dangos ei fod

yn fyw trwy y fírwyth a ddwg.
(5ed.) Y niae yma natur ammhermiith

yr egwycldor hon. Fel y mae yn dang03 ei

gwiredd wrth ymgais, felly ei hammherff-
eithrwydd, gan nad yw hi yn galluogi ond i
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ymgais, nid i lawn gyflawniad. Y mae
sancteiddrwydd efeLgylaidd yn gwneuthur
y dyn yn ewyllysgar yn hytrach nag yn
alluog i roddi ufudd-dod llawn. Y mae
çalon saut yn llamu pan nad yw ei goeaau
oinl yn ymlusgo yn ífordd gorchymynion
i>uw. Mair a ofynodd, pa le y dodasent
Grist, gan feddwl, dybygid, ei ddwyn ef

ymaith ar ei hysgwyddau
; yr hyn nis gall-

asai hi. Yr oedd ei serch yn gryfach na'i

chefn. Y mae'r egwyddor o sancteiddrwydd
sydd yn y Cristion yn peri iddo ymegnio at
godi y ddyledswydd, nas gall efe ond prin
ei hysgog. Y mae Paul, sant o'r radd
uchaf, yn rhoddi i ni ei nod ei hun, ynghyd
âg ereill o weision enwog Crist, yn hytrach
ocídi wrth gywirdeb eu hewyllys a'u hym-
gais, na phërffeithrwydd eu gwaith

;

" Gweddiwch drosom ni, canys yr ydym yn
credu fod genym gydwybod dda, gan ewyìl-
ysio byw yn onest ym mhob peth ;" Heb.
xiii. 18. Nid yw efè yn dywedyd, yr ydym
yn gwbl beríì'aith ein buchedd, fel pe ni
roisent un cam gwyrog : na, ni feiddiai efe
er y byd ddywedyd felly ; ond cymmaint a
hyn efe a allai ei wirio drosto ei hun a'i

frodyr ; eu bod ym mhob peth yn ewyllysio
gwneuthur yr hyn oedd sanctaidd a chyf-
iawn. Ac yma nid yw ewyllysio yn rhyw
led-flys dirym, ond yn ewyìlys ar wa'ith
mewn ymgais grÿmus.

^
mae o'r un

bwys i glust ddiduedd, a geiríau Paul, yn
Act. xxiv. ] 6. "Yn hyn yr ydwyf fi fy hun
yn ymarfer." Yr oedd efe mor ewylrysgar
ag i arfer ei ofal a'i lafur penaf yn flyrdd
sancteiddrwydd : a chan ei fod yn meddu y
dystiolaeth hon yn ei fynwes ei hun, nid oes
arno ofu addef ei hawl i gydwybod dda, er
ei fod heb lawn gyrhaedd yr hyn a ddymun-
ai. " Yr ydym yn credu fod genyni gyd-
wybod dda, gan ewyliysio," &c. Ei feddwl
yw, yn ol deongliad tyner yr efengyl ; canys
nid yw y gyfraith yn addef y fath gydwy bod
dda.

(6ed.) Nia gawn yma unffurfiad yr eg-
wyddor hon yn ei gweithrediadau—at Dduw
a dyn. Nid yw gwir sancteiddrwydd yn
gwahanu y pethau a gydgyssyHtodd Duw;
yr hwn "a lefarodd yr holl eiriau hyn ;"

Ecsod. xx, y llech gyntaf, a'r ail. Yn awr,
ni faidd calon wir Bancteiddiedig roddi naid
na chroes ar draws un gair a ysgrifenodd
Duw ; ond y mae yn dymuno bod yn or-

uchwyliwr ílyddiawn, i gyflawnu y cwbl o
ys Duw.

(7fed.) Y niae yma drefn ei weithrediad :

megystuag at Dduw a dyn ; feliy, at Dduw
yn gyntaf, yna at ddyn : Se, at Dduw
mewn uniondeb, ac at ddynion mewn
cariad. "Rhoddasant eu hunain yn gyn-
taf i'r Arglwydd, ac i niunau trwy
ewyllys Duw ;" 2 Cor. viii. 5. Gwasauaeth-
ir Duw yn gyntaf, a dyu mewn ufudd-dud i

ewyllys Duw.

(8fed.) Cawn ymn y rhcol yr ä wrthi,
yr hyn y mae gair Duw yn ei ofyn. San<

eiddrwydd ammheus (dynol) nid yw
wir sancteiddrwydd : nis gallwn }

Tsgrife

llinell uniawn mewn crefydd, heb reol,

wrth reol gau : a g:wi reolau yw y cwbi o

y gair. "At y gyfraith, ac at y dystiolael

oni ddywedant yn ol y gair hwn, hyny sj

am nad oes oleuni ynddynt ;" Ilscc. viii.

2. Pa haui y cyífelybir cyfiawndel
sancteiddrwydd i ddwyfroueg? Ac y I
hyny o herwydd y defnydd dyblyg a wm
milwr, a'r lles sydd iddo, o'r daru hwn
arfogaeth.

laf. Y mae'r ddwyfroneg yn cadw p
ran y corph, sef y ddwyfron ; ll^ y ìr.

rhanau bywydol dyn yn gydgasgledig

;

y mae ergyd a brath yn fwy niarwol r

mewn rhanau ereîll, sydd yn bcll oddi wi
ífynnon y bywyd. Gall dyn fyw, er c

aml archoll yn y breichiau, neu'r coesa

ond y mae brath yn y galon, neuran fyw;
ol arali, yn genàd sicr angeu sydd yn ag

au. Fel hyn y mae cyfiawnder a sancteù

rwydd yn cadw rhan benaf y Cristion,

enaid a'i gydwybod. Yr ydym yn byw
yn marw yn ysbrydol, 'ie, yn dragwydc
fel y byddom yn edrych at ein lienaid

cydwybod. Nid archoll mewn eiddo, g
da, neu ryw fwyniant bydol arall, a'n 11;

ni, yn yr ystyr hwn. Ni wna y rhai 1:

gyrhaedd na pheryglu bywyd y Cristi

ddim mwy nag eilliad y farf, neu doriad

ewinedd, fywyd y dyn. Y mae eisteddli

bywydoiion ysbrydoi yn yr enaid a'r

wybod: rhaid ei fod yn ddagr ysbrydo
frath y rhai hyn; a'r cyfryw yw pcchod
unig. Dywedir am hwn ei fod "yn hela

enaid gwerthfawr ;" Diar. vi. 26. Dym
saeth a dery y dyn ieuangc trwy ei afu,

y mae yn brysio at ei chwant," felyradei
i'r fagl, heb wybod ei bod yn erbyn ei í

ioes ;" jDiar. vii. 23. Yn awr, y mae c

iawnder a sancteiddrwydd yn noddi y g
wybod rhag pob briwiau a niweidiau, o
wrth bechod

;
yrhwn yw yrarf addefny

ia Satan at roddi i'r gydwybod ei br
marwol âg ef.

2il. Y mae'r ddwyfroneg, wrth amddif
y rhan bénaf hon, yn gwneud y milwr
hyf, ac yn ddiofn perygl : ac y mae hyn t

angenrheidiol a'r liall mewn brwydr.
un peth, agos, yw i fyddin gael ei difa

churo. Gwna milwr marw, wedi ei ladd

y fan, gyinniaint o les, mewn ystyr, amil
Earw, a fyddo wedi ei frawychu '

t

ofn : niae ei galon wedi ei Uadd,* tra y n

efe yn fyw : ac y mae dwyfron noeth
})cri crndod calon i'r milwr anarfog ; tr

bydd un arall lied lwrf, â'i ddwyfron me
gwisg brofedig, yn hyfach i anturioiwyi

y gwacwiiyn. Fel hyn y mao cyíiawnd
'trwy i y gydwybod, yn llciiw

creadur û gwroldeb, yng ngwyneb angei
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Lterygl ; tra y mae euogrwydd—gwir noeth-

i yr enaid—yn rhoddi y pechadur dewraf
lewn llewyg o ofn a chryndod. "Yr an-
awiol a íf heb neb yn ei erlid : ond y rhai

dìawn sydd hyf megys llew ;" Diar. xxviii.

Hwy a ddywedant fod defaid mewn of

n

in drwst eu traed eu hunain wrth redeg

:

lly y mae'r pechadur, gan swn ei euog-
vydd. Cyn gynted ag y gwelodd Adda ei

Iwyfroneg wedi syrthio, a'i hunan yn noeth,

m& fe yn ofni wrth lais Duw, fel pe ni

lasai erioed yn gydnabyddus âg ef. Nis
llwn byth ail gaffael ein gwroldeb yn
wn, nes yr ail gaííbm ein sancteiddrwydd

:

Üs ein calon ni'n condemnia, ymaegenym
der ar üduw ;" 1 Iocui iii. 21.

PENNOD II.

ongc byr oddi ivrth gyfundeb y darn hion o arfog-
aeth a'r cyntaf; cyfiawnder a gwirionedd.

edi agoryd y geiriau fel hyn, y mae'r
Iwadau bellach yn hawdd eu tynu oddi
thynt. Ond y mae'r cyssylltair a, â'r

m y cylymir y darn hwn mor dn wrth
arnau blaenorol yr arfogaeth, yn peri i

sefyll ychydig, i ddal sylw mor garuaidd
mae gwirionedd a sancteiddrwydd yn
dgyssylltiedig yma, megys chwaer leni y
bell, fel eu gelwir yn^Hebraeg: Ecsod.
vi. 3. A thrueni fod i neb eu dadfachu
/ynt, wedi i Dduw eu cymmhwyso fel y
'naeth, y naill wrth y llall. Hyn, ynte,
id y sylwad oddi yma.
Fod yn rhaid i wirionedd a sancteidd-
ydd gydfyued.
1. Cymmerwch wirionedd am wir athraw-
th. Y mae barn uniawn, gyda chalon
sanctaidd a buchedd annuwiol, mor am-
ìrydferth ag a fyddai pen dyn ar ys-
yddau anifail. Ychydig achos sy gan y
n hwnw i ymffrostio ei fod yn daì yr hyn
Id wirionedd, os yw ei weithredoedd yn
;wg. Adyn truan ! os wyt yn gaethwas i

ìafol, nid yw ond mater bach wrth ba ran
lonot y sicrhawyd y gadwen, ai y pen ai y
ed. Y mae yn dy ddal mor ddiogel wrth
droed, yn dy ymarferiad, ag y gwnai wrth
ben, osyn hereticaidd a chableddus : ie, yr
t yn waeth, mewn rhai golygiadau, na'r
á sy'n debyg iddynt eu hunain i gyd dros-
it. Y mae dy ddrygioni yn fwy o her-
dd ei wneud yng ngwyneb gwirionedd.
mae

t
llawer, sydd â chamsyniadau eu

'nau gwyrog yn eu traddodi i halogrwydd
hymddygiad: y-mae eu buchedd ddrwg
ganlyniad sydd yn deilliaw yn angeií
ìidiol o'u cyfeiliornadau^ Ond y mae dy
n yn dy ddysgu ffordd arall, oníd wyt am
ityru chwaneg o bechod drwy dadu dy
ogrwydd ar wirionedd ei hun. Nid
'nt hwy ond yn colli eu ffordd i'r nef yn

y tywyllwch, neu drwy gael eu camdywys
gan oleuni gau eu barn gamsyniol, yr hon, o
bossibl. ond ei huniawni, a'u dygai hwynt yn
ol i lwybr sancteiddrwydd. Ond yr wyt ti

yn pechu wrth oleu dydd gwirionedd, ac yn
myned ym mlaen yn hyf i uffern ar ganol
dydd

;
yn debyg i'r diaf'ol ei hun, yr hwn a

yr yn dda ddigon wahaniaeth rhwng y
gwir a'r gau ; etto, cas ganddo ei reoli gan y
gwir. Pe canai cerddor dôn hyfryd â'i lais,

gan chwareu tôn arall arw ac anhyfryd â'i

law, byddai y fath gerddoriaeth yn erwinach
gan glust ddeallus, na phe buasai y llais a r
llaw ar yr un dôn. Ac felly, y mae canu i'r

gwirionedd â'n barn, a chwareu drygioni â
chalon a llaw yn ein buchedd, yn beth ffi-

eiddiach gan Dduw a phob dyn da, na bod
y farn yn gamsyniol a'r fuchedd yn annuw-
iol i'w chanlyn. Ni fuasai i Nahas gyffroi

cymmaint ar ddigder Dafydd, pe daethai â
byddin o ugain mil o wyr i'r maes yn ei

erbyn, ag y gwnaeth drwy ammharchu ei

genadwyr rnor ddirmygus. Nid yw y gel-
yniaeth cyhoeddus a ddengys Uawer drwy
eu bucheddau annuwiol yn cynnhyrfu cym-
maint ar ddigofaint Duw a'r driníaeth ddir-
mygus a roddant i'w wirionedd, yr hwn y
mae yn ei anfon i gynnadlu â hwynt, ie,

ynddynt. Y mae hyu yn enuyn tân ei ddig-
ofaint yn ffiam danbaid, pan y gwelo ddyn-
ionyn bwrw dirmyg ar ei wirionedd, drwy
rodio yn groes i'w oleuni, a'i garcharu rhag
iddo gael rheolaeth arnyntyn eubucheddau ;

ac er hyn yn addef ei fod yn wirionedd
Duw.

2. Cymmerwch ef am wirionedd calon.
Ac felly, rhaid i wirionedd a sancteiddrwydd
gydfyned. Yn ofer yr ymhona dynion am
gywirdeb tra y maent yn ansanctaidd eu
bucheddau. Ni wna Duw addef un cywir-
deb ansanctaidd. Ni chytuna js enwau â'u
gilydd. Y mae cywirdeb yn dysgayrenaid
i gyfeirio at yr iawn ddiben i'w weithred-
oedd oll, seffgogoniant Duw. Yn awr, nid
digon ydyw gosod yr iawn ddiben o'n blaen,
ond rhodio yn yr iawn ffbrdd ato. Byth ni
chyrhaeddwn at ogoniant Duw ond yn ffordd
Duw. Sancteiddrwydd a chyfiawnder yw
llwybr y dyn cywir, wedi ei osod gan Dduw,
rnegys y sarn y mae iddo rodio arni, tuag at
ogoneddu Duv/, a chael ei ogoneddu gan
Dduw. Ac am y neb a ddisgwylio gael
ffordd ferach neu agosach at gyrhaedd y
diben hwn, nid yw efe ond yn ymboeni i'w
andwyo ei hun. Megys y mae'r cyfryw yn
cael hyd i ffordd ^newydd o ogoneddu
Duw, felly, rhaid yw iddo gael hyd i nef
newydd, na ddarparodd Duw : neu ynte y
mae yn rhaid iddo fod heb nef i'w^wobrwyo
am ei boen. O gyfeillion ! ymofynwch am
gael yr argraff hon o gyfiawnder a sanct-
eiddrwydd ar eich cywirdeb. Y ddiareb a
ddywed, "Fod uffern yn llawií o ddymuniad-
au da ;" sef, o bobl a ewyllysient, yn awr,
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wcdi ei myned yn rhy hwyr, eu bod wedi

ymddwyn yn auigen nag y gwnaethaut tra

ar y ddaear. Ac ai nid ydych chwi yn

barnu fod yuo ystôr helaethlawu o fwr-

iadau da hefyd; sef gan y rhai a gyin-

merent aruynt, pan âr y ddaear, eu bod yn

meddwl yn dda, a bod eu calonau yn oneát,

er y dygwyddiad fod eu bucheddau yn

ddrwg? Pa fath hudoialeth rhyfedd yw
hynî Pe dywedai un, Erfod y dwfr a

ddwg y celwrn i fyny yn ddrg a drewllyd

oll, etto, fod y cwí)l sydd yn y ffynnon yn

ddá iawn, pwy a'i coeliai ef ì By galon

dithau yn uniawn, a'th feddyliau yn dda,

pan yw yr.hyn oll a dardd o'th galon, yndy
i'uchedd, ynddrwg? pwy a'th goelia/ Yn
sicr nid wyt yn dy goelio dy hun.

OWIRGO DWYFHONEO CYFIAWNDHU.

PENNOD III.

Lle y pennodir v prif bwngc oddi vr!h y gciriau,

y dyìai fod yn ofal arbenig y Cris'hn i gadw et

ddtwfroneg am dano; sef i gunnal grym duw
ioldeb vn eiymarweddiad; oyda'rrheswmcyntaf

am ypwngc, oddi wrlh fwriad Duwmewn perlh-

ynas i hyn.

Wedi mesur y tir, y mae bellach yn bryd

gosod y gareg sylfaen ar ba un y mae'i

adeilad, oddi wrth y geiriau, i'w chyfodi.

Meddyliais am dynu amryw byngciau, fel

seiliau gwahanol, i eodi ein hymadrodd ai-

nynt: ond yn awr, dewisaf yn hytrach uno'r

cyfau mewn un pwngc megys un brif adaii,

errhoddi ynddi rai ystafelloedd yn ehwaneg,

i gynnwys y pethau a gawsent eu trin yn

waìiauol, oni buasai hyny. Y pwngc yw
hwn.

Athr. Fod yn rhaid i'r hwn a feddylio

fod yn Gristion yn wir, ymgais am gynnal

grym duwioldeb a chytìawnder yn ei fywyd

a'i ymarweddiad. Hyu yw bod yn meddu

dwyfroneg cytìawnder, acyn ei gwisgo hefyd
;

Dyn duwiol a chyfiawn yw efe, sydd â

gwaith gras sancteiddiol yn ei galon, fel

maidyn bvw yw efe, sydd âg egwyddor o

fywyd ynddo : ond hwnw sy'n cynnal grym

duwioldeb, sydd â'i ymgais cryf am hyn

yn ei rodiad beunyddiol, fel mai hwnw
sy'n dangos grym bywyd naturiol, sef y neb

y mae ei alluoedd bywydoì a osodyd yn y

galon yn galluogi ei a< 1 dau oll i gyflawni

yn rymus eu gorchwy ion priodol yn y

corph. Fel hyn y rhodiodd y prif Gnst-

ionogion, "y rhai yr oedd gwaed Crist yn

gynnhes yn eu gwytliienau," medd Jeroiue :

eu gofal mawr oedd am gadw y ddwyfroneg

hon o gytìawuder yn dn a chyfan am
danynt; fel na lacäai hi trwy ddiofalwch,

ac na ddryllid hi trwy bechu yn rhyfygua

Y nod wrth baun yr sdwaenid saint y pryd

hynv, oedd ei iod)ad sanctaidd. Dywedir

am Zacharias ac Llizabeth :
" Eu bod ill dau

yn gyüawn ger bion JDuw, yn rhodio yn holl

orcliymynion a ileddfau yr Arglwyd-l

ddiargyhoedd ;" Luc i. 6. Hyn hefyd oe<

beuuyddiol ymarferiad Paul ddnwiol " i g
cydwVbod ddirwystr tuag at Dduw a dyn

yn wastadol;" Act. xxiv. 1G. Erioed

wyliodd neb yn Canylach am iechyd

cyrph nag efe ain iecuyil ei enaid ; rha

d.liminsaucteiddrwydilneuanghytìawiHler

sy'n unig wenwyn yr enaid—ei anhwylio

halogi. Ac yn wir yr ydyni ninnau,

ddaethom i'r un brofí'es, ar ol y fath

sanctaidd, dan ymrwyiniad i'r un yinddyj

iad da, y bydd i ni rodio yn sam-taidd

chyfiawn, íel y gwnaethant hwythau.

mae y pwngc yn dwyn ei dystiolaetìi ai

dalcen ac yn gofyn ei wasgu, yn hytrach n

brotì : ac am hyny, fe ellir maddeu i ini,

trinir eglurhad ar y pwngc, ar anuogaeth

hefyd, fel rhesymau am y ddyledgwyf

gwna hyn arbecì gwaith yny cymmhyaj
Y rhesymau am y pwngc a gymmerir o

wrth amryw benau.

1. Mewu golygiad ar Dduw, bwr

mawr yr hwn yw cael ei bobl yn bobl safl

aidd. Ymaeìiyn yn ddigou i rwyuio,

igynnhyrfu pob Cristion, i ddwyn ym mla

vr hyn y mae calon Duw mor ymroùde

arno i' ddwyn i ben. Y mae yr hwu
vmegnia i gyflawni bwriad dadganed

gadben vn haeddu ei ddiswyddo ;
a hwi

vn haed'du cael dileu ei enw alhui o got're

'byddin Crist, sydd â'i galon heb fod

barod ac yn awyddu3 i deithio, i'e, i redeg

ei neges ef. Leddargrafl' anrhydeddus
,

tìwnw, a osododd Paul yn goffadwríi

ain Dafydd, yin mhell ar ol ei í'arw, ddaf

iddo yu ei oes "wasanaethu ei genhedU

ì ei hun trwy ewyllys Duw ;" Act. xiii.

í Efe a'i gwnaeth yn orchwyl ei fywyc

j

ddwyn ym mlaen fwriad Duw. Ac y u

i pob calon rasol, tau gyffyrddiad yr

uiaen tynu, sef cariad Duw, yn cyfenio

vr un pwngc. Y mae holl amcanion dir

yr enaid cywir yn cael eu llyngcu yn h

'fod iddo wneuthur ewyllys Duw yn ei

hedlaeth. Am hyn, efe a weddia o'i gal

Gwneler dy ewyllys: hyn yw ei ymofyni

sef, aiu wybod both yw " daionus a ch)

meiadwy ewyllys Duw;" a hyn yw yrac

ei fod yn caru y Beibl uwch law lioll lyf

ereill y byd ; am nas gall efe gael.mewu

ond hwnw, pa beth yw meddwl ac ewy

Duw tuag ato ef. Yn awr, mi gei

ddangos mai hyn yw bwriad mawr 1)

cael ei bobl yn sanctaidd. Y mae hyn

rhedeg, fel edau arian, trwy holl fwna

ereill Duw tuag aty:it, ,

düsd. i.

Laf. • V
r

mae vn ymddangos yn ei arfa

\r hou(cyn beìlecì ag y mae wedi ei
.

;

graphu a'*i gosod o'n blaen yn y Beib

mae yn ddiogel i ni edrych iddi. At

beth yr oedd Duw yn cyrchu yn ei w

yu ethol rhai alian o'r cyfan o ddynolr;
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û eu rhyddhâd oddî wrth gosp oedd yu
pig yn ei olwg, fel, tra y gadawyd ereill i

oíio mewn poen a thrueni, na chaent hwy
iim ond eu breinio rhag yr annedwyddwch
wnw ? JSTag e, yn ddiau : yr apostol a

lywed i niyn rhagor: "Efe a'n hetholodd

,
ynddo ef, cyn seiíiad y byd, fel y byddem

1 sanctaidd ;" Eph. i. 4. Craffwch, nid

herwydd iddo ragweled y byddent sanct-

idd o honynt eu hunain, ond " fel y bydd-
it yn sanctaidd." Hyn oedd yn mwriad
uw, y gwnai iddynt fod. Fel pe byddai i

w weithiwr celfydd, wrth weled coedwig
i tyfu ar ei dir ei hun—y cwbl yn gyfíelyb,

b un yn weìl na'r ìîall—nodi rhai uwch
w y lieiil oll, a'u neillduo yn ei feddyliau,

ìwn bwriad o wneuthur rhyw ddarnau
nocl o waith o honynt. Fel hyny, dewis-

d Duw rai, allan o'r. pentwr oddynolryw;
i'hai a neillduodd efe i'r diben hwn ; cerfio

ddelw ei hun arnynt, yr hon sy'n gyn-
^ysedig mewn cynawnder a sancteidd-

ydd. Bydd hwn yn dclarn o waitîi mor
,idog, fel, pan y bydd i Dduw ei orphen a'i

augos i ddynion ac angylion, y ceir ei

led yn rhagori ar holl adeilad nef a
&r.

DOSB. II.

îil. Hyn oedd ei fwriad wrth anfon ei

b i'r byd. Nid achos bychan a allai fod
un a'i dygodd ef yma. Nid oes ar Dduw
teu gweision i fyned ar ei negesau cyff-

in. Y mae yr angylion gogoneddus, sy'n

lelecl ei wyneb yn barhaus, yn barod i

'deg i ba le bynag yr anfono efe hwynt.
d yr oedd gan Dduw waith o'r fath bwys
: wneuthur, fel nad ymddiriedai efe i'w

isfton, ond i'w Eab yn unig ei gyfìawni.

awr, yr hyn oedd bwriad Duw yn y
.dth mawr hwn a ymddengys, trwy
bod beth oedd bwriad Crist : o herwydd
)eddynt ill dau, Tad a Mab, wedi cytuno
r hyn a wneid, cyn iddo ef ddyfod i'r byd
gyflawni. Gwelwch ynte waelod calon
st, yn ei orchwyl mawr hwn, yn cael ei

ngos :
" Efe a'i rhoddes ei hun drosom,

prynu ni oddi wrth bob anwiredd, ac i'n

o ni iddo ei hun, yn bobl briodol, aw-
us i weithredoedd da ;" Tit. ii. 14. Pe
awsai dyn ei gyfiawnder dechreuol,
sai poen a llafur Crist eu harbed. I ail

ael y sancteiddrwydd a gollocld dyn y
th efe. Ni fuasai yn orchwyl a weddai
twredd a sancteiddrwydd y fath un a
b Duw ymaíiyd ynddo, pe yn llai na hyn.
nae Duw a dyn hefyd, rhwng pa rai y
th Crist yn negeseuwr, yn galw am sanct-

'rwydd : gogoniant Duw a dedwyddwch
. Ni cheir un o'r rhai hyn heb yr adfer-
o sancteiddrwydd iddyn. Am ogoniant
v, fei y mae yn ogoneddus yn sancteidd-
dd ei natur a'i weithredoedd ei hun,

y mae yn cael ei ogoneddu trwy sanct-

Uad calonau a bucheddau ei bobl. Pe

byddai yn bossibl gwahanu sancteiddrwydd
oddi wrth un o briodoliaetnan Duw (medd-
wl yr hyn a fyddai yn eithaf cableddus),
byddai i Dduw ei hun beidio a bod yn og-
oneddus: ei benarglwyddiaeth a ddirywiai i

drais, ei ddoethineb i gyfrwysdra, a'i gyf-
iawnder i greulondeb, &c. Yn awr, gan
fod gogoniant holi briodoliaethaù a gwaith
Duw yn tarddu o'i sancteiddrwydd ynddynt
oll, y mae yn canlyn mai dyma'r pryd y
gogoneddwn ni Dduw, pan roddom iddo
ogoniant ei sancteiddrwydd. A phwy ond
creadur sanctaidd a all, neu a wna hyny?
Tra y mae dyn dan awdurdod pechod, pa
fodd y gall efe roddi gogoniant i Dduw, am
yr hyn y mae ei anian bechadurus ei hun yi\

peri iddo wrthsefyll a chasau Duw o'i her-
wydd ?

Gan hyny, pe buasai bwriad Crist i gael i

ddyn faddeuant, ac heb adferu iddo y
sancteiddrwyddagoJlodd,buasai ynweinidog
pechod ; ac yn lie ciwyn gogoniant i Dduw,
buasai 3^11 gorseddu pechod^ ac yn cael dim
ond rhydciid i'r creadur ddianrhydeddu
Duw yn ddigerydd. Drachefu, ni allesid

cael dedwyddwch i ddyn heb arferiad o'i

sancteiddrwydd a gollodd. Y mas ded-
wyddwch dyn yn sefyll yn ei debygolrwydd
i Dduw, a'i fwynhâd o lìono ;• a rhaid iddo
gael y cyntaf cyn y gall fwynhau yr olaf.

Y mae yn rhaid iddo fod yn debyg i^Dduw,
c}7n y ê'ail Duw gymmeryd dím hoífder
yndclo : a rhaid yw i Dduw lawn hofìî dyn,
cyn ei dderbyn i'r mwynhâd o hono ei hun

:

ac, iddo allu gwneud hyn, y mae Crist yn
cymmeryd mewn llaw sancteiddio ei bobl,
fel y mae Duw yn sanctaidd. Yn awr,
chwi welwch beth oedd y bwriad mawr yr
oedd calon Crist mor llawn o hono—ein
gwneuthur yn bobl sanctaidd. Da ynte y
galìai yr apostol osod y cyhuddiad trv/m
hwnwyn erbyn pawb o'r proífeswyr ansanct-
aidd, yr hyn a wnaeth gyda dagrau : " Mai
gelynion croes Crist ydynt;" Phil. iii. 18.

Daeth Crist i ddinystrio gweithredoecld y
diafol : y mae y rhodiwr penrhydd, ansanct-
aidd, yntau am ddinystrio gwaith Crist.

Ehoddodd yr Arglwydd Iesu waed ei galon
i brynu eneidiau o law pechod a Satan, fel

y byddont ryddion i wasanaethu Duw yn
ddiofn mewn sancteiddrwydd : ac y niae

y Cristion penrhycìd, os gallaf ei alw felly,

yn gwadu yr Arglwydd yr hwn a'i prynodd,
ac yn ymroddi yn ddifíaith i'w hen gaeth-
iwed, o'r hwn y prynasai Crist ef â swm
mor fawr. Pa galon ni chryna wrth y fath
anniolchgarwch erchyll ?

DOSB. III.

3ydd. Bwriad mawr Duw, yng ngwaith
adnewyddol yr Ysbryd ar galonau ei bobl,

yw eu gwneuthur yn gyfiawn, a'u haddasu
i rodio yn sanctaidd ger ei fron. Yn Ezec.

xxxvi. 26, 27, y mae Duw ynaddaw "calon
newydd, a rhoddi ei Ysbryd o'u mewn
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lnwnt." A plia ham y gwna eje jynl
" Fel y paro iddynt rodio yu ei ddeddtau,

cadw ei farnedigaethau, a'u gwneuthur."

Buasai hen galon yn dda ddigon 1 wneuthur

ealedwaith y diafol a hi : ond gan fod Duw
yn eu bwriadu hwynt i waith uwch ac ar-

dderchocach, codi eu penau o garchar

pechod, a'u dyrchafu i'w wasanaeth ei nun,

y inae am hyny yn taflu ymaith eu

carchar wisg, ac yn eu harddu â grasusau

ei Ysbryd,°fel y byddai eu calonau yn

gyfaddas i'w gwaith. Pan orchymynodd

Duw adeiladu y deml â'r fath ofal manwl

a defnyddiau costus, efe a gyhoeddodd ei

fod yn ei bwriadu i wasauaeth sanctaidd.

Nid oedd hono mor ogoneddus ag yw
teml ysbrydol calon adgenhedledig. Y mae

hon yn waith Duw ei hun (Eph. n. 10): ac

i ba cìdiben y^cofoclwycl hi ganddo, ga]Jwn

weied wrth ddarllen ym mlaen :
Wedi

ein creu yng Nghrist Iesu i weithredoedd

da, y rhai a rag-ddarparodd Duw, fel y
rhodiem ni ynddynt." Y mae hyn yn gosod

nod trymach a duach ar bob anwiredd a

phechod o eiddo sant yn anad neb arall, am
ei fod ef yn ei wneuthur yn erbyn y fath

waith o eiddo yr Ysbryd, nad yw gan neb

arail yn y byd ond gan y cyfryw. Yr oedd

pechod a wneid yn y deml yn fwy na phe ei

gwnelsid gan Iuddew yn ei d ei hun, am
fod y deml vn lle cyssegredig. Dyn cyssegr-

edig yw y sant ; ac y mae efe trwy weith-

redu yn angliyíiawn yn halogi teml Dduw
Y mae pechod un arall yn lladrad am ei fod

yn ysbeilio Duw o'i ogoniant dyledus
;

ond y mae pechod sant yn gyssegr-ladrad,

am ei fod yn ysbeilio Duw o'r hyn

sydd yn gvflwynedig iddo mewn modd

arbenig. Gwell ydyw bod yn gwbl heb

edifarhau nag edifarhau o'n hediferwch:

<rwell yw bod heb adduneddu ac ymgyflwyno

fddo ef, na bod ar ol hyny yn ymofyn pa

fodd v mae i ni ochel a diddymu yr adduned

hon.
" Y mae y fath un yn mynegi i'r byd

ei fod yn cael rhyw anwiredd yn Nuw sydd.

yn newid ei farn ef, a'r ymarferiad a ddilyn-

odd efe gynt.

Mewn gair, v mae y sant nid yn umg trwy

vr Ysbryd yn gysBegredig i Dduw, ond

wedi ei gynnysgaethu trwy yr Ysbryd a

bywyd newydd gan Dduw :
" Chwithau a

fywhaodd efe pan oeddych feirw mewn cam-

weddau a phechodau ;" Eph. ii. 1. ühodd-

wyd i chwi egwvddor o uchel-darddiad, ac

fwriad uehel, íel y byddo i chwi fyw yn

01 yr egwyddor hono, mewn cyfiawnder a

sancteicfdrwydd. Pan anadlodd Duw enaid

rhesymolyn y dyn, ni fwriadodd efe iddo

fyw cryda'r anifeiliaid, nac fel yr anifeiliaidj;

nac ftithau chwaith fod a th ymarweddiad

yn debyg i ddyn sy'n anianol ; ond megys y

derbyniaist Urist, felly, fod i ti rodio ynddo:

Col. ii. 6. Y mae yr apostol yn beio y Cor-

inthiaid, am fyw islaw eu gradd, ac yn debyg

,
i ystrueiniaid y byd yn eu nwydau llygredig

" Onid ydych yn gnawdol ac yn rhodio
_

ddynol?" 1 Cor. iii. 3. Pan wyt ti, Grisl

ion, yn rhodio yn ansanctaidd, yr wyt

pechu i radd uchel yn wir. Y mae ereill

pechu yn erbyn goleuni Duw yn eucydwyt

odau; dyna y fan bellaf y gallant hw
fyned, ond yr wyt ti yn pechu yn erby

buchedd Duw, îe, yndygalon. Po mwyt

annaturiol fyddo gweithred, erchyllaf ydy\

Y mae yn annaturiol i ddyn greulom wrl

ei gnawd ei hun ; i wraig fyned ynghyd

lladd y plentyn yn ei bru. O ! fel y me
wina eich clustiau wrth y fath weithred

geler ! Pa beth ynte wyt am ei wneuthu

pan wyt, trwy dy rodiad ansanctaidd,

ladd y maban o ras yn dy enaid ? Oni no

wyd Herod am ddyn gwaedlyd a fyn;

gigyddio Crist newydd ei eni ì'r byd ì

a elli di heb ddychryn roddi cais ar lofrudd

Crist newydd ei ffurno yn dy galon?

DOSB. IV.

4ydd. Y bwi'iad y cyfeiria Duw ato yn

air a'i ordinhadau, yw gwneuthur eibobl

sanctaidd a chyfiawn. Y mae gair Duw
had i genhedlu, ac yn fwyd i fagu, sancteid

rwydd a genhedlwyd yn y galon: y maep

rhan o hono yn cyfranu yn helaeth ì r dib

hwn. Ehydd y rhan orchymynol reol b

ffaith o sancteiddrwydd i'r saint rodio wrtl

nid wedi ei haddasu at fympwy neb,

cyfreithiau dynion. Hwy a wnânt

deddfau, fel gwniedyddion eu dillad, yn g,

addas i'r cyrph ceimion sydd i'w gwis^

felly hwytîiau i feddyliau gwyrog dym«

Ni wna gorchvmynion*Duw foddio chwa:

au neb : cyfacídas ydynt hwy i natur san

aidd Duw, nid at galonan ansanctaidd d^

ion. Yr addewidion, hwy a'n calonogant

rhyfedd i lafurio, ac a'n tynant ym nilí

yn ffordd sancteiddrwydd : y maent oll w
eu gosod mor gymmhwys fel nas gall ca

ansanctaidd, lieb drais ar y gydwybod, h

hawlynuno honynt. Y mae Duw
goscd y cleddyf tanllyd hwnw, cydwyb

ym mynwes v ])echadur, ì'w gadw di

rhag cyffwrdcì ná phrofi ffrwyth pren

bywyd yma: ac os bydd rhyw galon hal

edig'mor hyf , tra y mae yn rhodio yn ííy:

anghyíiawnder, ac ymhel â dim o'r try

sydd yn glöedig yn yr addewidion, nid

yr erys yn ei law. Yn gynt neu yn hw

ach, gwna Duw i'r cyfryw ei daflu yma

fel ludas ei ddeg ar hugain anan : eu c

wybodau a fynegant mai nid hwy yw

iawn berchenogion. Y mae çysuron

o'r addewidion yn debyg i'r golud y dy^

Solomon am dano sydd yn cynime

adenydd ac yn ehedeg ymaith oddi wrtn

adyn ansanctaidd, pan y tybio ei hun

sicraf o hono. .

Drachefn, y bygythion, y rhan tygyt

o'r eair: y mae hon yn rhedeg, fel llyng(

dinystriol, o bob tu i lwybr. cul sanctei
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rwyaa a chyfiawnder, yn barod i lyngcu pob

'enaid na fyddo yn rhodio ynddo: "Canys
digofaint Duw a ddadguddiwyd o'r nef yn
ärbyn pob annuwioideb ac anghyfiawnder

iynion ;" Rhuf i ] 8. At yr addewidion a'r

bygythion y chwanegir yr esamplau sydd

vn y gair, fel caead am lyfr, i gadarnhau
äin cred ani wirionedd a sicrwydd pob un.

Wrth gefn yr addewidion y mae esamplau

gwr a gwragedd sanctaidd, wedi llyfnhau

Jwybr sancteiddrwydd i ni, a thrwy ffydd

ic amynedd yn eu gyrfa dduwiol, wedi cyr-

ìaedd o'r diwedd at gysur yr addewidion
newn gwynfyd nefol, er calondid annhraethol

i'r rhai sydd yn dringo y bryn ar eu hol.

Yn gyssylttiedig wrth y bygythion, y mae
isamplau trymion o rai ansanctaidd, a an-

iwyasant eu hunain, ac a ddamniasant eu

leneidiau mewn ffyrdd ansanctaidd. Y
Inae eu celanedd megys wedi eu tafiu ar fin

nôr y gair, ac i'w gweled genym wrth ei

Idarllen a'i wrandaw, fel y cadwer ,ni rhag
j'msuddo yn y pechodau hyny a fu yn
ìdistryw iddynt hwy: "Y pethau hyn a

vnaed yn esamplau i ni, fel na chwennychem
Idrygioni megys ag y chwennychasant
ìwy ;" 1 Cor. x. 6. Fel hyi* y gwelwn y
'nodd y mae holl gyfansoddiad y Beibl ym
'nhlaid sancteiddrwydd, ac yn dadgan bwr-
ad Duw yn yr achos : ac i ddwyn hyn ym
nlaen yn fwy grymus, y mae Duw wredi ap-

jwyntio amryw ordinhadau sanctaidd, at

•oddi i'r gair effeithio yn fwy ar^ein calonau.

Sn wir nid ydynt oll ond y gair, mewn
jnryw ffurf. Gwrandawj gweddio, sacram-

întau, myfyrdod, ymddiddan duwioi ; y gair

-w testyn y cwbí ; ond yn unig fel y darpara

)hysygwr doeth yr un cyfferíau amryw
Fyrdd, weithiau i'w cymmeryd un ffordd,

|veithiau ffordd arall, i'w gwneud yn fwy
fffeithiol, ac i loni ei ddyn claf âg amryw-
[aeth : felly y gwna yr Arglwydd i ni trwy
i air, gan ystyried ein gwendid, a'i wein-

ddu i ni yn awr yn yr ordinhâd hon, yna
rn y llall, er ein lloniad a'n lles mwy. Yr
m yw ei ddiben o hyd, yn y cwbl, sef

iwyn sancteiddiad ym mlaen yng nghalonau
i bucheddau ei bobl. Pa beth ydynt hwy
)11 ond megys gwythienau a rhedweliau,

;rwy ba rai y mae Crist yn peri i waed
)ywyd ac ysbrydoedd sancteiddrwydd
Ireiddio i bob aelod o'i gorph dirgelaidd?

Yv eglwys yw yr arddj; Crist yw y ffynnon ; a
)hob ordinhâd megys pibell oddi wrtho, i

ldyfrhau y gwelyau oll yn yr ardd hon. A
)ha ham, ond i'w gwneud yn fwy helaethion

fn ffrwythau cyfiawnder ?

DOSB. V.

5ed. Hyn yw ei ddiben yn ei holl raglun-

aethau. Y mae "pob peth," sef, pobrhag-
uniaeth yn enwedig "yn cydweithio er

laioni i'r rhai sydd yn caru Duw ;" Rhuf.
T
iii. 28. A pha fodd y gweithiant er daioni

ddynt, ond trwy eu gwneud yn well a mwy

sanctaidd ì Ehagluniaethau ydynt dda neu
ddrwg i ni, fel y maent yn eiu cael, neu yn
ein gwneuthur, yn well neu yn waeth. Nid
oes dim yn dda i'r dyn sydd yn ddrwg. Fel

y gwna Duw ddefnydd o holl dynimorau y
flwyddyn, at y cynhauaf, o'r rhew a'r gauaf
oer, yn gystal ag o wrea yr haf, felly y gwna
efe o ragluniaethîiu tirion a garw, hyfryd ac

anhyfryd, i ddwyn sancteiddrwydd ym
mlaen. Y mae rhagluniaethau gauaf at

ladd chwyn chwantau, a rhagluniaethau

hafaidd at addfedu ífrwythau cyfiawnder.

Pan gystuddio efe, er ein lles y mae, fel y
byddom "gyfranogion o'i sancteiddrwydd
ef ;" Heb. xii. 1 0. Y mae Bernard yn cy-

ffelybu cystuddiau i gribau y panwr; y
rhai, er eu bod yn crafu yn ddwyslym, a
wnant y brethyn yn feinach a harddach.

Ni rwbiai Duw mor gaîed, pe ni byddai
raid, i âáwjn allan y brÿ-nti sydd wedi
greddfu yn ein naturni. Mae Ouwyn caru

purdeb, hyd onid yw yn weìl ganddo weled
twll na brycheuyn yn nillad ei bientyn. A
phan ymddygo yn dyne^ach yn ei r.9.glun-

iaetb.au, gan adael i'w bobl eistedd îs bron
heulcg o gysuron a mwynhâd, gan eu cysg-

odi rhag awelon oerion trallod, i dynu aiìan

nodd gras y mae hyn, a phrysuro eu tyfiant

mewn sancteiddrwydd. Yr oedd Paul yn
deall hyn pan erfyniodd gan y saint, " Am
hyny yr wyf yn attolwg i chwi, frodyr, er

trugareddau Duw, roddi eu cyrph yn aberth

byw, sanctaidd, a chymmeradwy gan Dduw,
yr hyn yw eich rhesymol wasanaeth chwi ;"

Rhuf. xii. 1, gan arwyddo fod trugareddau
Duw yn dyfod atom ar y neges hwn : a rhes-

yniol yw i Dduw ddisgv/yl y fath daliad yn
ol. Pan fyddo y llafurwr yn gosod ei wr-
taith ar ei dir, y mae yn disgwyl ei gael yn
ol y cynauaf, mewn llawnach cnwd : ac felly

Duw ei drugareddau. Am hyny, y mae yn
achwyn mor drwm am anniolchgarwch Is-

]-ael :
" Ni wyddai hi mai myfi a roddais

iddi d, a gAvin, ac olew, ac a-amlheais ^ei

harian a'i haur, y rhai a ddarparasant hwy i

Baal;" Hos. ii. 8. Cymmerodd Duw yn
ddrwg, a da y gallai, eu bod hwy yn croes-

awu Baal ar ei draul ef. Os anfona Duw i

ni arlwyaeth, efe a fynai i ni wybod mai
i'w groesawu ef ei hun y ímae : y mae yn
bwriadu dyfod a swpera ar ei draul ei hun.

A pha ddysglaid yw hono a foddhâ ar-

chwaeth Duw ì Yn sicr, gan na fyn efe i'w

bobl ymborthi ar ddim sydd yn aflan, nis

gwna efe ei hun. Ffrwythau peraidd sanct-

eiddrwydd a chyfiawnder yw y rhai y daw
Crist i'w ardd i ymborthi arnynt :

" Daeth-

um i'm gardd, fy chwaer a'm dyweddi

;

cesglais fy myrr gyda'm perarogl ; bwyte-

ais fy nil gyda'm mêl, yfais fy ngwin gyda'm
llaeth : bwytewch, gyfeillion, yfwch, ie,

yfwch yn helaeth, fy rhai anwyl ;" Can.

v. 1.
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PENNOD IV.

Yr aìl reswmpa ham p dylai y Cristion wisgo y
ddwyfroneg hon o gyfiawnder, a chynnal grym
duwioldcb mor o/a'lus ; fe*i cymmerir oddi wrth
fwriad mav;r Salan yn ei erbyn.

2. Mcwn golygiad ar Satan, syddo lawn
fwriad yn erbyn sancteiddrwydd y saint,

fel y niae Duw o'i blaid. Y mae ganddo yn
wastad ei nag e i i'e Duw: os bydd Duw ani

sancteiddrwydd, rhaid yw iddo yntau fod
yn ei erbyn. A pha bctii a ddylai gael ein

gofal penaf i'w gadw, ond yr hyn y rnae

bryd a dichellion Satan yn fwyaf am ruthro
arno a'i gymmeryd? Nid oes greadur y
chwennycha diafol gael llettya ac aros ynddo
fcl y dyn. Pan elo i greaduriaid ereiíl, nid
yw oiid o fwriad yn erbyn dyr. : megys pan
aeth i mewn i'r sarph/twyllo Efa oedd y
bwriad: a phan aeth i'r moii {Mat. viii.

32), di-feddiannu y Gergesiaid o'r efengyl
oedd ganddo mewn golwg. Ond pe gallai

efe ddewis ei letty ei hun, nid oes un yn ei

foddio ond dyn. A pha ham ? Am mai
dyn yn unig a ddichon, trwy ei enaid rhes-

ymol, wneuthur pechod ac anghyfiawnder.
Ac fel mae gwell ganddo lettya mewn dyn
nag yn un o'r îs-greaduriaid, fellygwéllgan-
ddo feddiaunu eneidiau dynion na'u cyrph.
Nid oes ond yr ystafell oreu yn y ty a
foddhâ yr ysbryd aflan hwn, i chwydu ei

gableddau a phoeri ei falais ynddi, yn erbyn
Duw. Aphaham? ond am mai yr enaid
yw eisteddie priodol sancteiddrwydd a
phechod. Hyn a ddyry un gwr fel r'heswm
pa ham, ym mysg holl ííyrdd Satan i boeni
îob, na ddewisodd efe ymruthro i mewn i'w

gorph ef, a'i feddiannu yn gorphorol: o
herwydd yn sicr fe allasai, gan fod hyny yn
llai na dwyn ei fywyd, yr unig beth a'wa-
harddasai Duw iddo ; a chan ei fod yn ei

allu, yn sicr nid i arbed y boen i Iob yr ar-

bedodd efe hyny. Nid oes tosturi yng
nghalon diafol; ond y rheswm, dybygid,
yw yr hyn a bennododd un o'r hynatíaid

:

yr oedd Satan yn disgwyl am uwch dyrchaf-
iad, yn gobeithio am gael meddiannu ei

enaid ef, ac yn hiraethu am hwnw yn fwy fil

o weithiau. Dewisach fuasai ganddo glywed
Iob yn cablu Duw, tra yn ei lawn bwyll

;

cael lob yn ddyn iddo, yn hytrach nag ef ei

liun yn Iob, i fytheirio cableddau yn erbyn
Duw. Pechod y diafol ei hun, yn hytracli

na'r eiddo Iob, fuasai hyn. Wrth hyn,
gwelwch mai at sancteiddrwydd a chyfiawn-
der y mae ei Jid ef. Nid oes dim elw yn
dyfod ibwrs ydiafol, nacunfuddugoliaethi'w
chyfrif ganddo, oddi eithr iddo ailu peri i'r

Cristion golli ei sancteiddrwydd. Gaíl oddef
i ddyn gael unrhyw beth, neu fod yn un-
rhyw beth, yn hytrach na bod yn wir sanct-

aidd gydag ymroddiad. Nid eich cyfoeth

a'ch mwyniant bydol sydd yn ei ddigio ef,

yn gymmaint a'chsancteiddrwydd,

Gallasailob, am a wyddom,fwynhauci ddil

I

adellau a'i yroedd, ei blant a'i weision, Iiell

' aflonyddiad ganuífern,pe niwelsai y diafol e
1

fod yn ddyn duwiol, yn ofni Duw, ac yn cili<|

oddi wrth ddrygioni: hyn a ddigiodd yl

ysbryd drwg. Yn awr y mae am ymgodymil
â Iob, fel y gallo, os yw bossibl, ei ddi-seinti|

1 ef a'i ysbeilio o ddwyfroneg cyfiawndfl
Anrheithio ei feddiannau, cigyddio ei blant

rhostio ei gorph, fel y gallaf ddywedyd,
doluriau a chofnwydydd, a'r rhai hyny fe

cynnifer o haciau dyfnion yn ei gnawd, nic

oeddynt ond fel triniaeth greulawn rha
lladron ar bobl y mynent eu hysbeilio, i^

diben o beri iddynt gyfaddef a rhoddi i fynj

eu trysor. Pe 'buasai Iob ond yn taflu e

bwrs i'r diafol—ei uniondeb wyf yn e

feddwl—a gadael iddo ddwyn ymaith ei gyd
wybod da, buasai Satan yn fuan yn
ollwng, ac heb anfoddloni iddo gael ei dds

bydol a'i blant drachefn. Y blaidd a rwj
y cnu, i gael ysglyfio y cîg a sugno gwÄ
y ddafad. Gwaed bywyd sancteiddrwyd(

yw yr hyn y mae ar y lleiddiad uüornolhwi
flys ei sugno allan o galon y Oristion. Nii

at rith duwioldeb a gwedd hardd o gyíiawn
der y mae llid y diafol, ond at y grym
nid yr enw, ond yr anian newydd ei hun
sydd yn codi y llew hwn yn greulawn o*

fifau. Gall Satan fyw yn dra heddychol, fe

cymmydog llonydd, wrth ddrws y rhai a ym
foddionant ar wag enw o broûes ; nid yt

hyn yn tori ar ei feddiant ef, nac yn cyfl

wrdd â'i randir. Nid oedd proflfes tudas,f
wyddai, yn ei roddi ef un cani allan o'

ffordd i uffern. Gall Satan ddangos i ddji

ûordd i ddamnedigaeth, trwy dd
swyddau ac ordinhadau addoliad D w Y
oedd y galon gybyddlyd a brau»roi
ddygodd ludas gydag ef i wrandaw pregetl

Criát, a phregethu ei bregeth ei hun, yn I

ddal yn ddigon tyn gan Satan ; ac ani hyn;

y mae yn rhoddi iddo ddigon o raff, neu
ryddid i gadw ei air da am dro gydâ'i gyd
apostolion. Nid gwaeth ganddo ef, er i ereiJ

ei dybied yn ddisgybl i Grist, ond iddo e

wybod mai ei gaethwas ei hun ydoedd.
Mewn gair, nid yw sancteiddrwyd(

coelgrefyddol yn ei ddigio ef. Pa fodd
galiai ? pan mai efe ei hun sydd yn ei osod
fyny, a hyny ar y bwriad cyfrwys o ddiseilii

sancteiddrwydd pur a chywir yng nghalona)
dynion. Ac erbyn hyn, y mae eglwys Cris
wedi canfod pa fath ddyfais ddofn yw hon
Ym mhob oes hi a fu, i ryui duwioldeb
yn debyg i'r eiddew i'r dderwen*: y nia

ymwasgiad fnils y rhith sancteiddi wydd hwi
o ddeutu crefydd, wedi lladd calon sanct

eiddrwydd ysgrythyrol, j)a le bynag y tyf

ydd.
#

Y mae i wir grefydd, fel yr orddercl
i'r wir wraig; yr hon sydd yn sicr o sugn<

serch ei gwr oddi wrthi. Phoddoda
diafol y basterddyn hwn, er ys amser ìuaith

allan i'w fagu gan Eglwye rihuí'ain; yr iioi
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!igymmerodd fawr boen i'w feithrin iddo:

ic nid rhyfedd, gan ei bod yn cael ei thalu

nor dda am ei fagwraeth, trwy ei fod yn
!iwyn iddi gym'maint o elw a thrysorau byd-

!>]. Na: sancteiddrwydd yn ei symledd

lioeth, fel y mae yn sei'liedig ar sylfaen ys-

b\vthyrol, a'r un'gair yn rheol iddo ; i hwn
Ímae efe wedi ei dyngu yn elyn. Yn wir

yma'r faner y mae'r enaid cywir yn ei

:Ìiodi, a thrwyddi yn peri cyffroad i Satan:

ic nid rhyfedd ei fod ef am ei saethu hi i

iwr. Yn awr, ac nid hyd yn awr, y mae'r

naid cywir yn ei ddangos ei hun yn gyfaill

Dduw, ac yn elyn i deyrnas y tywyllwch :

c yma y mae sail y cweryl, yr hwn ni

prfyad tra y parhao efe i fod yn ysbryd

flan, a hwytl.au i fod yn rhai sanctaidd i

>duw ''PaVr. a'r sydcì yn ewyllysio byw
îi dd\ v»mJ ?i:g Ngnrist íesu a erlidir ;" 2

Ym. ó' !*"." Cratfwch yn gyntaf, pa beth

mà yn peri i r diafol a'i offerynau godi

d&v.
:

i chwytbii oeìanedd yn erbyn» Crist

fcpo'icn-en duwícldeb yw. Aml yw yr

ÉiuíioL' teg.a wna erl-.dwyr, yn orchuddi'w-

aiais: ebbr y mae Ysbryd ì)uw, sydd yn
Irych trwy *eu cuddieni, yn gwybod am
îll-gyfnnaoîi cu calonau, a'r addysgiadau y
aeiít yn ci gael gan ddiafol, sydd yn
yeithio mor nerthol ynddynt. Efe a

lywed i ni y caifí yr îiwn "a ewyllysio

w yn ctduwiol ei erlid." Gwir dduwiol-

;b yw y nod yr annelant eu saethau ato.

rachefn, craffwcb ar y rhyw o dduwioldeb

ymgyfyd eu gwaed o'i achos :
" Pawb a'r

dd yn ewyllysio byw yn dduwiol yng
ghrist." Y mae mwy nag un math o

ncieiddrwydd a duwioldeb yn y byd ; ond
uil y cwbl gael nawdd ar law Satan, oddi

Ér y duwioldeb hwn yn Iesu Grist. Y
!ie gan y diafol lid anghymmodadwy ar,

rist: y mae yn casau (fel y gallaf ddywed-

) bob llythyren o'i enw
; y duwioldeb a

ysgir ganddo ef, acsydd yn tarddu o hono,

mae yn ei wrthsefyÚ hyd farw. Y mae
räèd

* Cristion yn felus i'w ddant; ond
i
Taed diw ioldeb y Cristion yn llawer mel-

ach. Gwell ganddo, pe galìai, ladd

i'iiw, na hwynt ; dewisai dynu y Cristion

di wrth ei dduwioldeb yn fwy na'i ladd

herwydd. Etto, rhag t^od heb Y^ai.th, efe

idiiyn ei chwareu bach, ac a ddengys ei

eulondeb ar eu cyrph ; etto, pan nad yw
gaìlu c}rrhaedd eu heneidiau. "Hwy a
rwyd â llif, a demtiwyd, a laddwyd ;"

ò. xi. 37. Prif gais y dynion gwaedlyd
n oedd eu tynu hwynt i bechod, a'u cael

od yn wrthgilwyr; ac am hyn hwy a'u

ntiasant cyn eu íladd. Dyma'r fuddugol-

;th gyflawn yng nghyfrif y diafol, pan
o eu hysbeilio hwynt o'u harfogaeth, a'u

thio o'ddi wrth eu diysgogrwydd yn eu

otfes sanctaidd : "Haluger hi, a gweled
ì llygaid hyny ar Seion ;" Micah iv. 11.

-vcíl ganddo weled y saint wedi yinhalogi

gan bechod ac anghyfiawnder, na gweled eu
gwaed yn llifo. Efe a yr na wna erledig-

aeth ond gwaith pladur ar yr eglwys, yr

hon a dyf yn dewach wedi'r gwaith : an-

sancteiddrwydd sydd yn ei difa. Ni wna
erlidwyr ond aredig maes Duw iddo, tra y
mae efe yn ei hau â'r gwaed a ollyngant

;

ond halogedigaeth, y mae hwn yn codi ei

gwraidd, yn gwneud anhraitho'rcyfan, cyd-

wybodau ac eglwysi hefyd.

PENNOD V.
Y trydydd rhesiom, a c/ymmerir oddi wr'h ragorol-

dch cyjcaiondcr a sancteiddrwydd.

I

3. Mewn pertbynas i sancteiddrwydd ei

hun, yr hwn y nae ei oclidogrwyd<l digyffel-

yb yn galw arnom i'w ddilyn, ac ymgais am
dano, ág eithaf eiu gofal a'n grym.

laf. Y mae yn odidogrwydd priodol i'r

creadur rhesymol. Y mae i îsgreaduriaid

ryw roddiad da sydd yn perthyn iddynt

í hwy ; eithr bodau deallawl yn unig a allant

|

gyfranogi o sanctèiddrwydd tu mewnol.
Gwelodd Duw mai da oedd pob creadur a

wnaethai efe ; ond angylion a dynion yn
unig, yn sanctaidd. Ac os ymadawn ni â

sancteiddrwydd—dyna ein coron, yr ydym
yn waeth na'r anit'eiliaid eu hunain. lë,

sançteiddrwydd yw yr hyn a wns* i'r naili

ddyn ragori ar y llall yng nghyfrif Duw.
Ni a av. n yn ol gau werth, os prisiwn ddyn-
ion wrth eu manteision allanoj. Cydwastad
yw pawb gjàa, Duw, hyd oni chwaneger
sancteiddrwydd. Y mae tywyscgion sydd
yn meddu y gailu teyrnasol, yn hòni hawl
yn eu rìiagorfraint o osod yr iawn wei tli ar

bob arian bathol, amba faint yr âpob darn;
hwn am geiniog, y llall am bunt: yn llawer

iiwy yiwddiau, y perthyn i Dduw brisio ei

greaduriaid ; ac eí e a ddywed i ni :
"Y cyf-

iawn a ragora ar ei gymmydog ;" Diar. xii.

96. " Taiod y cylhtwn sy fel aiian dethol-

edig: çalon y drygíonus ni thal ond
ychydig ;" JDiar. x. 20. Ysbryd Duw a
gyííclyur 7 cynawn i arian ac aur, y met-
teloedd gwerthfawrocaf, sydd o'r fath gyfrif-

iad, uwciilaw pob mettel arali, fel ìrad oes

ond darnau a wneii o un o honynt yn
cerdded ym mhob gwlad. Sancteiddrwydd,
fe geìdda yn y ddau fycl ; ond rhagoriaethau

allanol, y i'atii ag yw cyfoeth a bri bydol

&c. (yn debyg i aiian, íledr, a phres), nid

ydyut o werth ond yn y byd cardodlyd yma
isod.

Sancteiddrwydd yw ein tystiolaeth er nad
ein dadl am y nef :

" Heb sancteiddrwydd
ni chaiff lieb weled Duw." Dinas yw y nef

lle y mae cyfiawnder yn cartrefu. Er ei fod

yn dioddef am dro i'r ddaear ddwyn dynion
ansanetaidd (yr hyn ni wna hi heb chwysu
dan eu pwys, a griddfanam gaul gwared o'r
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fath faich) ; etto, yn sicr nis gadawa efe i'r

nef gael ei blino gan y fath haid. Cyn 1

Enoch gael ei ddwyn i'r nef, efe a rodiodd

yn sanctaidd gyda Duw ar y ddaear, yr

hyn a wnaeth iDduw cliwennych ei gyfeill-

ach mor fuan. O gyfeillion ! a hoft'wn m
broffes wag, y fath grefydd ag a'n gadawa yn

fvr o'r nef ì Neu, a allwn ni gyda rheswm

ddisgwvl rhydd-fraint uwch law ereill, i ni

gael codiad n rhai gogoneddus yn y nef heb

fyned trwy y llafur a'r ymarferiadau o

dduwioldeb, a osododd Duw ar y rhai a

fyddant yn ymgeiswyr am y lle hwnw ! Yn
sicr, yr hyn a ysgrifenodd Duw yn ei air am
hyn a saif. Ni rydd efe groes ar ei fwriadau

ar neb : yr hyn a wnai efe, pe newidiai dref

n

iachawdwriaeth yn y peth lleiaf. Gan
hyny, rhaid yw i ni naill ai ymwadu â'n

gobaith o dcìyfod yno, neu rodio yn llwybr

sancteiddrwydd a'n harwain ni yno.
_
Awel

ofer y'w hono nad yw yn codi hwyliau ein

serch, ac yn rhoddi ein traed i deithio yno

lle y dymunem fod yn y diwedd.

'óydd. Sancteiddrwydd, yn cael ei ddal yn ei

rym, yw yr hyn a'n haddasa ni at gymmun-
deb âDuw yn y bywydhwn. Y mae cymmun-
deb â Duw yn beth mor ddymunol, nes yw
llawer yn ymhoni am dano heb wybod beth

ydyw : yn debyg i rai a ymffrostiant o'u eydna-

byddiaeth â rhyw wr mawr, fe allai heb

erioed weled ei wyneb na chael eu goddef

yn ei gymdeithas. Y mae Ysbryd Duw yn
rhoddi ceìwydd yn erbyn y dyn a ddywed
fod ganddo gydnabyddiaeth a rhyw anghyf-

iawnder—" Os dywedwn fod i ni gymdeithas

âg ef, a rhodic yn j tywyllwch, celwyddog

ydym ;" 1 loan i. 6. Y mae yr apostol yn
ymfoddloni i gael ei gyfrif yn gelwyddwr

amlwg ei hun, os yw yn rhodio yn y tywyll-

weh, ac yn ymhoni am gymdeithas â Duw.

Pa fodd y gallant hwy rodio ynghyd, sy

heb fod yn gy ttûn ' Y mae sail cymmundeb
ar undeb, a sail adeb ar debygrwydd. A
pha debygrwydd sy rhwng Duw a'r diafol,

sancteiddrwydd ac anghyüawnder ? Y mae
gwahaniaeth mawr rhwng ymarfer âg or-

dinhadau, a chael cymmundeb â Duw. Gall

dyn fod yn dra cìiydnabyddus âg ordin-

hadau, ac ar yr un pryd yn ddieithr iawn i

Dduw. Nid yw pob un a ä i'r llys, ac sydd

yn ymdroi o ddeutu y palas, yn cael

BÌarad â'r brenin. A pha bethau gwael yw
ordinhadau, heb y cymmundeb hwn â Duw?
Tebyg yw ordinhadau i'r cyfnewid-dy, lle y
mae eneidiau duwiolynmasnachu âDuwtrwy
ei Ysbryd am drysorau nefol ; o'r hwn y
deuant wedi eu llenwi a'u cyfoethogi â gras

a chysur. Ond pa beth a wna yr adyn an-

sanctaidd ? Yn debyg yn w i r i ra i segu rwyr,

a ddeuant ac a rodiant ym mysg marsiandi-

wvr, ond heb un neges yno na marchnadaeth

i ddwyn iddynt elw. Nid oes gan galon

ansanctaidd ddim a wnelo â Duw ;
a'r hwn

nid yw yn gwneud sylw o Dduw
;

gall fod

yn sicr nad yw Duw yn 'sylwi arno ynti

fel ag i gymdeithasu yn rasol âg ef. Najj

gadewch fod dyn yn sanctaidd ei egwydd

ond yn breseuuol dan rym rhyw demtasij

trwy hyn y mae yn ymhalogi
; y mae efe <

achos hwn yn anaddas i gael cymmund.

cyfeillgar â Duw : " Gwr cyfiawn we

syrthio i lawr ger bron y drygionus, sy.l

megys ft'ynnon wedi ei chymmysgu a goj

budr;" Jüiar. xxv. 26. Llawor gwaeth
j

efe pan y syrthio ger bron yr un drwg,

yr ymrodda i'w demtasiwn ef : ar hyn, y m
ei ysbryd wedi ei ddiwyno a'i gymmys^

Ac oni ddefnyddiwn ni ddwfr ftynnon (er

fod ynddo ei hun yn bur ac iachus) p
fyddo wedi cymmysgu ; hefyd, oni yfwá
o lestr a fyddo yn rhedeg yn dewlyd, o

aros iddo waelodi a gloewi; a allwn

ryfeddu os gwrthyd Duw brofi o'r dylc

swyddau a gyfiawna dyn duwiol cyn i'rM
loewi, trwy adnewyddiad ei edifeirwch

ei bechod ì

4ydd. Y mae sancteiddrwydd yn ei ry

yn angenrheidiol i wir heddwch a-llonydd

yr enald. Nid ydwyf yn dywedyd fod sail

heddwch ar gyfiawnder ein hanian, ì

sancteiddrwydd ein bucheddau ; etto, y p

y rhai liyn bob amser yn ei ganlyn

:

oes heddwch, medd fy Nuw, i'r annuwio

JEsa. xlviii. 22. Y mae mor hawdd i

roddi llonyddwch gwastadol i'r mor, a^

galon ansanctaidd fod yn wir heddychld

ba le y mae y rhyfeloedd tumewnol

mynwesau dynion sy'n eu gosod me
hunan-ymrafaeliad, ond oddi wrth

chwantau eu hunain? Y rhai sy'n 1

heddwch, ac yn cadw y dyn mewn tynin*

barhäol. Fel y delo Ysbryd sancteidd

i'r galon, a theyrn-wialen Crist (sy'n dey

wiaíen cyfiawnder) i reoli yn y fuche»

felly y tawelir yr ystorm fwyfwy, nes

tawelwch fod yn gyflawn, yr hyn ni fyd

tu yma i'r nef. Yno yn unig y mae 11

yddwch perffaith, am mai yno y mae sai

eiddrwydd perft'aith. O ba le y mae yr of;

a'r dychrynfeydd, a'u gwnânt hwy yn Fa^

missabib, " Dychryn o amgylch," i ddefi'

huno, a sawyr tân uilern o ddeutu ynwast

01 ? O ! eu gyrt'a ansanctaidd, a'u tfyrdd a

hyíiawn, sydd yn ymrodio yn eu meddyli

fel ysbryd íoan yn meddyliau Herod, yw
achos. Hyn sy'n gwneud dynion yn anfod«

ymmhob cyllwr; nis gallaut archwaethuD

usder cu mwyniant, na goddef blas chw<

eu cystuddiau. Mi a wb fod ft'yrd

syfrdanu y gydwybod, a rhwynfo synwy

calon anrasol dros amser fel na theimlo 1

ei thrueni. Ond buan y treulir grym y 8'

cysglyd hwn; ac yna, y mae yr adyn

arteithiad drachefn, a'i ddychryn yn

chwelyd arno gyda chyrch poethach. 01;

ais am esampí hyn:—Yr oedd medd\

nodedig, aari'erai (pan ddywedid wrtho

ei fucííedd annuwiol) ysgwyd ymaith 1
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ygythion y gair a fynasai ei gyfeillion wasgu
t ei gydwybod, mor hawdd ag yr ysgyd-
roâà Paul y wiber oddi wrth ei law. gan
mgynnal mewn gobaith rhyfygus am dru-
aredd Duw yng Nghrist. Bywbryd ar ol

yny, gwelodd Duw yn dda ei roddi i or-

edd mewn clefyd ; hyn am dro a frawych-
id ei hen gyfeillion a'i frodyr mewn an-
iredd rhag ymweled âg ef. Ond wrth
[ywed ei fod yn Uon a difyr yn ei glefyd,

fry a anturiasant i'w olwg, a chaw^sant ef

îi dra hyderus am drugaredd Duw ; ac felly

i dwylaw a fawr gadarnhawyd yn eu hen
yràd. Etto, cyn ei farw, ei dôn hon a
Iryr newidiwyd : ei wag obaith a ddiílan-

Id ; a'i gydwybod euog a ddeífrôdd : a dyna
1 adyn, druan, yn rhostio yn fflamau tan-
l

Td ei arferion annuwiol gynt ; ac ar drengu,
3 a lefodd yn anobeithiol, " O, syrs, myíi
ddarperais blastr, ac a dybiais fod pob
th yn dda ; oud yn awr, ni ln yn hwy."
r oedd ei gydwybod euog yn ei rwbio yni-
;h cyn gynted ag y gosodai efe ef yno.
3 yn wir; chwi a gewch brofì nas

E

Egwna
meá Crist ei hun lynu wrth enaid sy
^wn cynghrair âg un fíbrdd o bechod ac
wiredd. Myn Duw y cyfryw oddi wrth
rn yr allor hon, y ffoisant ati (ond nid
ii wrth eu hanwiredd), ac fe'u lladd hwy
.- bron y babell hon y maent yn rhoddi eu

eddau Cristionogion. Justin ferthyr aad.l-
efodd ar ol ei ddychwelyd: " Fod y purdeb
a'r amynedd oedd yn disgleirio ym much-
eddau Cristionogion, ac yn trechu creulondeb
eu gelynion yn eu marwolaethau, wedi peri
iddo benderfynu mai gwirionedd ydoedd
athrawiaeth yr efengyl. Ië, gallai Julian ý
gwrthgiliwr ddywedyd, er gwaethed adyn
ydoedd, fod y grefydd Gristionogol mor
gyflym ei hymdaeniad, am fod y Cristionog-
ion yn bobl oedd yn gwneuthur da i bawb a
drwg i neb. Yr wyf yn sicr ein bod yn
cael, trwy brawf athrist, yn yr amseroedd
halogedig hyu (pan y mae crefydd dan y
fath ddiwyniad gan gwympiadau mynych,

|
îe, a phenrhyddid cyffrecìin proíFeswyr), mai
anhawdd yw cael neb o'r rhai oddi allan i

cldyfod i rwyd yr efengyl. Y mae rhai an-
ifeiliaid, os unwaith y chwythant ar borfa,
prin y bwyty ereill o'r porfa hwnw, am dro
ar ol hyny. Yn ddiau, bu genyf ryw fath o
feddyhau trist fel hyn, am ein hamserauan-
nedwydd ni ; nad oes ond gobaith gwan am
ryw nifer mawr o ddychwelwyr newydd i

ddyfod i niewn, nes y gwisgo ymaith y saw-
yr drwg a adawodd balchder, ymrysonau,
cyfeiliornadau, a phenrhyddid proífeswyr y
dyddiau hyn, ar wirioneddau ac ordinhadau
Crist. Nis gall y gweinidog fod yn pregethu
o hyd ; dwy awr neu dair, ysgatfydd, yn yv

yn y
der arni. Chwi a wyddoch y genadwri a í wythnos, a dreulia efe gyda'i bobl
fonodd Solomon at Adoniah :

" Os byddi
! wr da, ni syrth un o'th wallt ; ond os ceir
^gioni ynot, ti a fyddi marw." Yn ofer
neddylia dynion am ymguddio dan aden
ist rhag cri a gwaedd eu cydwybodau cy-
ddol, tra y mae anwiredd yn caeì nawdd
( mewn hwy. Ni fwriadwyd Crist erioed
íi Dduw i ddiogelu dynion yn eu hanghyf-
taider, ond i'w gwaredu oddi wrtho.
'>ec|. Y mae gan sancteiddrwydä effaith
'thol. Pan ymddangoso hwn yn rymus

i. mywydau Cristionogion, y mae yn
:eithio yn nerthol ar ysbrydoedd dynion

:

ina hyn gau safnau annuwiolion sydd yn
od i waradwyddo crefydd, a thafiu tom
hodau proffeswyr i wyneb proffes ei hun.
ry a ddywedant y taw llyfíaint â'u cryg-
iad pan ddygir goleu yn agos atynt. Y
3 goleu ymarweddiad duwiol yn gosod
fel pe byddai, ar safnau rhai halogedig

;

y mae yn rhoddi gorfodaeth arnynt i gyd-
od Duw ynddynt: "Llewyrched felly
l goleuni ger bron dynion, fel y gwelont
ì gweithredoedd da chwi ac y gogonedd-
eich Tad yr hwn sydd yn y nefoedd ;"

t. v. 16. Ië, yn rhagor, nid cau eu
ìau yn unig a wnai hyn : ond byddai yn
dion i agor, ie, eu calonau i goíieidio
at a'i ras. ün achos pa ham y daeth
;r lliosog o eneidiau i rwyd yr efengyl yn
rif oesoedd oedd, am fod dwyfolder ath-
iaeth yr efengyl yn ymddangos y pryd
y yn nuwioldeb a sancteiddrwydd buch-

pulpud, yn dal drych yr efengyl o flaen eîi

liwynebau: ond am fucheddau proffeswyr,

y mae y rhai hyn yn pregethu ar hyd yr
wythnos. Pe byddent ond yn dda, a the'il-

wng o'u dilyn, byddent megys yn ail adrodd-
iad o bregeth y gweinidog, i'w teuluoedd
a'u cymmydogion y maent yn ymarweddu
yn eu mysg ; a hwy a gadwent swn yr ath-
rawiaeth yn barhaus yn eu clustiau. Ehodd-
ai hyn i Gristionogion fantais brydferth i

wneud lles i'w cymmydogion anianol, trwy
gynghor a cherydd. Anfynych yn awr yr
arferir y rhai hyn ; a phan eu harferir, nid
yw ond i ychydig ddiben, am nad yw ymar-
weddiad addas yn gefn iddynt.
Dywed Tertulian, "Y mae yn gweddui'r

neb a fynai gynghori neu geryddu arall, i

wylio ar ei eiriau, ynghyd âg awdurdod ei

ymddygiad ei hun, rhag i'w eiriau (os bydd
hwn

!
yn eisieu) beri gwarthrudd iddo ei

hun." Nid hoff genym fod i un âg anadl
ddrewllyd ddyfod yn rliy agos atom. Gan
hyny, angenrheidiol yw fod gan y cyfryw
fuchedd a aroglo yn beraidd. Y mae
ceryddon yn feddyginiaeth dda ; etto, eu
chwaeth yn anfoddhaol : ac anhawdd yw i

ddynion fod heb eu bwrw i fyny ar wyneb y
neb a'u rhoddo. Yn awr, nid oes dim sydd
yn well i gadw cerydd rhag dyfod i fyny fel

hyn na sancteiddrwydd y dyn a fyddo yn
ceryddu. "Cured y cyfiawn fì yn garedig
(medd Dafydd) a cherydded fì : na thored eu
holew penaf hwynt fy mhen ;" tialm cxli. 5.



282 GY/ISGO DWYFROWEG CYFTÀWNDEH.

Gwelwch mor dda ei cymmerir o'r fath law,
j

a'r awdurdod a ddyry sancteiddrwydd i'w
j

ganlyn. Nid oes ond adyn gorwael a dery
|r cyfiawn â dirmyg, am ei daraw ef &

cherydd, os gosodir ef arno yn dyner, fel
|

olew cynnhes, ac os rhwbir ef i mewn, fel y
|

dvlid, gyda thosfcuri a chariad at yr enaid.

Fel hyn y gwelwn mor gynnhyrfiol fyddai

grym sancteiddrwydd, 'ie, i'r annuwiol ; ac '

ni'd !
; fyddai ar ein brodyr a'n cydgrist-

ionogion. Pan welo un Cristion sancteidd-

rwydd vn gwreichioni ym muchedd un arall

y byddo yn eyfeülachu âg ef, caiff deimlo ei

ras ei hun vn llemain o'i fewn, fel y baban

yng nghroth Elizabeth wrth gyfarchiad

Mair. Yn wir y mae un gwresogsanctaidd

yn ddigon i rodcìi bwiogrwydd mewncym-
deilhas gyfan. I'r gwrthwyneb, y mae cyf-

eiliornad nen benrhyddid un proffeswr yn
pnrygln y gvmdeithas oll, a fyddo yn gyd-

üabyddin àg ef. Am hyn y mae i ni

or hyniyn dwys, "Dilynwch heddwch â

phawb, a sancteiddrwydd, heb yr hwn ni

i ..aifì'ncb weled yr Arglwydd: gan edrych

)n ddyfal na byddo neb yn paliu oddi wrth

ras Duw ; rhag bod un gwreiddyn chwerw-

edd yn tyfu i fyny, ac yn peri blinder, a

thrwy hwnw llygru llawer ;". Heb. xii. 14,

15. Wrth broii'eswyr y dywedir hyn. Nid

oed ' ineddwdod, aflendid, a rhodiad anwir

y paganiaid yn eu rhoddi hwynt mewn
cymmaint o berygl : ond pan dyfo gwreidd-

yn chwerwedd ym mysg proífeswyr eu hun-

ain, y mae yn berygl iddo lygru llawer.

Nid yw y claír ar geín yblaidd morberygl-

us i'r defaid, am na thynir mo honynt yn

hawdd i'r fath gymdeithas ; ond pan ddeloi

fysg' y praidd—proffeswyr,sydd ynymborthi,

yn^gweddîo, yn gwrandaw, ac yn rhodio

mewn eydgymdeithaa—yn awr y mae lle i

ofni yr ymdaena. Gwna un proffeswr pen-

rhydd, cyfeiliornns, fwy o wasanaeth i'r

diafol yn y fl'ordd hon, na thorf gyfan o rai

heb liw o grefydd. Nid yw Satan yn ennill

cymmeriad drwy y rhai hyn. Y mae
líawer o gyfeiliornadau ac arferion drwg

wedi bod yn gorwedd yn hir ar ei law ; ac

nis gallai efe gael gwerth arnynt, nes iddo

gael y ffordd hon, i ddefnyddio rhyw bro-

tì'eswyr fel ei farchnadwyr, i'w cymmhell ar

ereill, a'u rhoddi ar led drosto. Ac os na

fydd i'r cyfryw faglu a halogi ereill, trwy eu

rhodiad ansanctaidd, yn sicr hwy a boenant

eu calonau, ac a'u cywilyddiant o flaen y
byd. ! fel y deil Cristionogion eu penau

i lawr, o achos y gwaradwydd gan rai o'u

cymdeithas—fel y trallodwyd y patrieirch

oíl, pa'n gafwyd y cwpan yn un o'u sachau !

Ac nid peth bychan yw tristau calonau pobl

Dduw. Mewn gair, y mae yr hwn nad yw,

mewn rhyw fesur yn dal i fyny rym bywyd
duwioí, yn ei wneuthur ei hun yn ddiddef-

nydd ac anfuddiol. A dflymunet ti weddio

dì-os ereill i Gallui pagan beii i ddyn drwg

dewi, a pheidio gadae i'r duwiau wybod I

fod yn y llong, pan ydoedd yn ystorm
:|

nynt. A ddymunit 'ti lefaru gair o gyr

wrtli ryw eiiaid galarus, neu o gyngnoil

arall' O, mor ddiflas yw cysuron yn d.fí

o'r fath enau ! Ac ni feddwl dy gyfaill

fod ond yn cellwair, pa beth bynag a ddyw
at panmawl sancteiddrwydd: m chred

dy fod ti dy hun yn ei dybied yn dda

herwydd yna ti a gymmerit dy hun yr h

wyt yn ei ganmawl i arall.

"6ed. Cytiawnderasancteiddrwydd, yr'

hyn yw colofnau teyrnasoedd a gwlad'

iaethâu. Pwy yw y rhai sydd yn cadw'j

rhag syrthio ar'ben pobl, ond y cyfiawl

mewncenedl? Büasai deg o rai cyfiawi

pe cawsid hwynt yn Sodoni—yn cadw di

yr ystorm o dân a brwmstan a'u claddi

hwynt mewn ychydig oriau, yn eu lludw

hunain : 'ie, yr oedd dwylaw yr angel din|

iol yu rhwym, fel pe buasai, tra bu
Lot gyfiawn yn eu mysg ; "Brysia,

allaf wneuihur dim nes dy ddyfod yn

Gcn. xix. c
l-l. Cadarnhawyd Rehoboam

deyrnas am dair blynedd; gallasent fod

da'ir ar hugain, pe ni buasai iddo trw^

anghyfiawnder ei thynu i lawr ar ei bei

hun a'i bobl: canys'dyddiwyd ei aílvyd

amser pennodol ei ymadawiad â Dum
Cron. xi. 17; a xii. Ì. Iosiah, pan ddi

i'r frenhiniaeth, a gafodd deyrnas Iudah

treiglo yn gyflym iawn i ddinystr ; etto,

fod ei galon'efgyda Duw, ac yn ymbar

i rodio yn ei ofn ef, cymmerodd Du\
feichniaèth ef (fel ylgallaf ddywedyd)

bobl resynol, pan oeddynt yn ei afael

ac;os yn nrws y carchar: ac felly yr oedi

díoge'lwch hwynt, mewn ystyr, yn rh\

yn ei fvwyd ef. Yn fuan ar ol ei farwola

aeth y'cwbl i ddinystr yn eu plith. Yd
rodd gwrol oedd hwnw o eiddoLuther,í

yn rhagweied cwmwl du o fainau Du\í

dyfod ar dir yr Almaen. Dywedodd \

rai o'i gyfeillion, " Y gwnai efe ei oreu

gadw rh'ag disgyn yn ei ddyddiau ef;'

yr oedd yn hyderu na ddisgynai : ac, eb

"Wedi fy myned, edryche*i y rhai a iydc
1 fy ol ati." Cafodd y deynms wael

! Prydain, dros amryw genhedlaethau oh

nifer o gyfiawnion gwerthfawr; y rhai 1

ras Duw'a rodiasant gyda Duw, ac a
[

sant eu cadw yn ddifrychau, mcwn m
mawr, oddi wrth halogedigaèth yr ams

ìnnuwiol y buont byw ynddynt. Yr
v rhai hyn yn attegion eu hamryw oeso

oafodd y rhai hyn yn fynycn ífafr
[

, Duw i erfyn am fywyd y genedl hon,

oedd ei gwddf inegys ar y boncytf. Oi

maent hwy wedi myned, neu yn pi'

dreulio ymaith, a chenedl newydd yn

vn eu lle. Annedwydd y gelwid y <

y'ch ganwyd arno, os chwychwi yw y

a dorai v cloddiau (trwy ddirywio cnldi

'

I

rym duwioldeb;, wedi iduynt hwy fod
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lidrechgar ÎV dal i fyny, ac a ollyngai
ily fani ddinystriol i lifo dros y wlad. Ni
jyfrifwn yr etifedd hwn yn annheilwng
Wreiddyn a'i dreftadaeth, yr hwn yn eì

fa lygredig a afradlona yr etifeddiaeth a
wglwyddwyd iddo, trwy ofal a darpâriaeth
'hynafiaid dros aml genhedlaeth ; ond o'r
vedd sydd yn cael gorpheniad annedwydd
ddo ef, ac anrhydedd y teulu i'w chaniyn.
bu un oes debyg i wneud fel hyn i'w
lad enedigol, ein hoes ni, yn yr hon y
riwyd ein eoelbren trwm i fyw yw-hono.
w isel y mae grym duwioldeb w^edi myned
ein mysg, wrth yr hyn ydoedd, ie, yn yr

i ddiweddaf! Och! y mae crefydd yn
ddecl yn isel ac ar waddod ym mysg
'ífeswyr: hyn a yr y Duw na wna yn
ei odcief. Os gyr yr Aipht fod sychcíer
agos wrth drai isel yr afon Nilus, yn

• gallwn ni weled focl barn yn dyfod,
h yr iseliacl o ran grym duwiolcieb. - Y
I dwys gwynion am golledion lawer yn

jîamseroedd chwyrndroawl hyn : rhai a
j

arall oedd meddwì yraml weddiauarDduw,
ant am leoedd a meddiannau a gollwyd ; í

a
'

r erfyniadau at ddynion am ddiwygiad ?

II am fywÿdau cyfeillion a gollwyd yn y Pa ddehongliad a alìasai calon garedlg ei
fel. Ond y mae yn iawn i broffe'swyr

j

wneud o'n hymroddiad dan rwymau cyfam-
11 y lle blaenaf ym mysg holl alarwyr ÿr I

m°d i ymgais am ddiwygiad personol, a
i wylo am eu cariad at wirionèddau

I

gwladol hefyd, ond ein bod o ddifrif yn
meddwl bod yn genedl gyfiawnach

rhai hyn gael eu hanghofio mor fuan ? Fod
i genedl yn awr yn y fath amser a hwn, ie,

a'r rhan broffesedig o honi, fyned yn fwy
penrhydd, baleh, cybyddlyd, ymrysongar,
anwadal yn eu hegwyddorion, a diofaí yn
eu bucheddau, rhaid yw i hyn fod yn alar-
nad. Ychydig achos sy genym i ymffrostio
o'n heddwch a'n llawnder, pan mai canlyn-
iad ein hachubiaeth yw ein rhoddiad i fyuy
i wneuthur y fath nîeiddwaith. Tebyg yw
hyn, felpe byddai i un a ymadawodcl â
chryd tricliau—oiid a syrthiodd i ddyfrglwyf
trwm—ymíFrostio am ymadael â'i gryd, heb
feddwl, pan aeth hwn ymaith, ddarfod iddo
gael gwaeth llettywr ar ei ol. Cyfnewid an-
nedwydd-—Duw a'i gyr—yw cael symmud
rliyfel, pla, a newyn, a chael ein gaclael yn
chwyddo gan falchder, cam farn^ a phen-
rhyddid.

Drachefn, yr ydym ni yn bobl a ymhon-
odd yn fwy i gyfiawnder a sancteidcirwydd,
nag a ddarfü i'n hen dadau eHoed. Pa beth

üt, at addoliad Orist, ac at weision Cri..
;

[llwyd ganddynt ; ie, ac am yr adfeiiiad
i^edin sydd yn ymcldangos yn eu rliodiad
ioi ger bron Duw a dynion. Y mae

I yn drwm yn wir ; ond chwanegiad ar-
dus at ein drwg ni yw hyn, ein bocl yn
wio, ac yn tyfu yn benrhydd yn y pryd
ìae arnom yr ymrwymiadau mwvaf i

teiddrwydd, a fu erioed ar un bobl.
i^dym ni yn bobl a waredwyd o safn aml
gl a marwolaeth : a pha^ bryd yn fwy
lllai Duw ddisgwyl ein eaer'n genedl
iwn? Y mae yn amser drwg i ddyn
w at chwiwiau.a Uadrata drachefn, cyn
ed ag y byddo y rhaíf oddi am ei wddf,
ntau wedi ei ollwng i lawr yr ysgol yn
gel, oddi ar yr hon yr oedd ychydig o'r
B yn debyg o gael ei droi i hongian.
idiau, yr oedd yn chwanegiad at bechod
l gyfiawn, iddo feddwi mor fuan ar ol
wyn i dir, ar ol gweled ychydig cyn
fyd cyfan yn soddi o flaen ei lygaid, ac

u, y gwr breiniedig, wedi ei adael gan
w i adblanu y byd â had duwiol. O
nid yw y ddaear etto ond prin wedi
yr afonydd o waed a dywalltwyd yn

ir.
^
Nid yw y dinasoedd a'r trefydd

prin allan o'u hadfeiliad, a ddygodd
*ni rhyfel arnynt. Cwynion yr a^mddi-
i'r g\vedchvon agollasanteuperthynasau
i, ni ddistawyd etto trwy eu marwol-
eu hunain. Ië, ein brawiau a'n hofnau
unain, y buom mewn syndod ynddynt,
weled y genedl fel canwyll yn llosgi yn
a-pen, yn ffiara, a'r tân yn dyfod beu-
yu nes nes atöm ni ein 'hunain, a ail y

yn geneui gynawnacn nag
erioed o'r blaen ? Parodd hyn y fath ad-
sain uchel mewn parthau peííenig, nes
ydoedd eglwysydd lled agos atom mewn syn-
dod wrth feddwl pa fath ffrwy th a ddeuai o'r
cychwyniadau disglaer hyn. Felly, yn awr
wedi deilio fel hyn, amynegi wrth Dduw adyn
pafath fí'rwyth a ddisgwylid arnom, y mae yn
rhaid i'r cyfiwr presennol fod yn agos i

felldith, am roddi som i'w disgwyliadaii
cyfiawn. Nid oes dim a achub fywycì ein
cenedl hon, nac a bair estyniad mewn tru-
garedd ar ei heddwch, ond yr adfywíad o
rym duwioldeb sy dan gymmaint adfeiliad.
Hyn, megys ffynnonell o' waed newydd i

gorph gwan, a'i bywiocäai, er ei fod agos yn
marw

; ac a ddygai aml ddydd dedwydd, îe,

fwy o ddyddiau dedwydd i ddyfod, nag a
welodcl hi o'r blaen. Ond och ! "fel yr ydym
yn dirywio o ddrwg i waeth, nid ydym ond
yn marw o nychdod araf, ein hanadl yn
byrhan beunydd. Pe tynid y cleddyf ond
unwaith etto yn ein msg, ni feddwn ond
prin nerth i ddal dan gyrch-ias arall.

PENNOD VI.

Yn cimmoys yr esctmpl gyntaj, yn yr hon y mae i'r
Lristion ddanyos yryvi dwwioldeb, sef yn ei ym-
ddygiad tuag ai bechod. Rhanu hyn i amryw
ganghenau neülduol.

Yr ydym bellaeh yn dyfod at yr ail beth
neillduol yn rhaniad y pwngc, sef i bennodi
rhai pethau, yn y rhai y mae i'r Cristion
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ddangos grym buchedd sauctaidd a chyfiawn.

Gwnaf hyn dan amryw benau.

1. Gristion, bydd sicr o'th fod yn cynnal

grymduwioldeb yn dy ymladdfa â phechod,

yr hyn a ddylit ei ddangos yn y pethau can-

lynol:

—

laf. Yr wyt nid yn unig i ymwrthod â

phechodau anferth hyll, ond i ochel hefyd

bob rhith drygioni—hyn yw rhodio yn ol

grym duwioldeb. Y golomen, nid yn unig

hi a ddianc rhag y gwalch, ond nis gwna ar-

ogli gymmaint â phluen a syrth oddi wrtho.

Dylaffod yn ddigon i darfu enaid duwiol

oddi wrth ryw anturiaeth, os bydd ond lliw

drwg arni. Gorchymynir i ni gasau, " hyd

yn oed y wisg a halogwyd gan y cnawd

;

Iudas 23. Fe nacâ dyn glanwaith, nid yn

unig ymdreiglo yn y domen (creadur budr

yn Av*r a wna hyn), ond y niae yn ofalus

hefyd na lyr.o.brycheuyn ar ei ddillad tra y
mae vn bwyta ei fwyd. Dylai fod gofal y
Cristion i gadw ei gydwybod, ac felly hefyd

ei enw yn bur, yrhyn a wneir drwy "yni-

gadw oddi wrth bob rhith drygioni." Y
mae tri gofyniad Bernard yn werth eu gofyn

i ni ein'hunain ym mhob gorchwyl. A yw
yn gyfreithlawn? A yw yn gweddu i mi,

sydd"yii Gristion ? A allaf ei wneud heb

wneud cam â fy mhroffes? Gwaith a fo yn

gweddu i wr o radd isel, a weddai hwnw i

dywysog ? " A íf gwr o'm bath i ?" medd-

ai Nehemiah yn fawrwych: Neh. vi. 12.

Yn olaf, a ydyw yn fuddiol? A allaf ei

wneud heb roddi tramgwydd i fy mrawd
gwan ? Y mae rhai pethau y dylem ym-
wadu â ni ein hunain ynddynt er mwyn
ereill. Er y gallai dyn eistedd ar ei farch a'i

yru ar garlam heb beryglu ei hun,^ etto,

drwg fyddai ei ddyfod ar wyllt yriad trwy

dref lle y mae plant ar y ffordd, a allant

gael, cyn iddo wybod, eu mathru a'u han-

afu ganddo. mae fel hyn rai pethau

a elli eu gwneud heb bechod arnat, pe na

byddai Cristionogion gweiniaid ar dy öbrdd,

i yru drostynt, ac felly archolli eu cydwy-

bodau tyner, a gofidio eu hysbrydoedd. Ond
och ! y mae hwn yn llwybr rhy gul i lawer o

blisg broffeswyr y dyddiau hyn i rodio yn-

ddo : rhaid iddynt hwy gael mwy o le a

rhwysg i'w calonau rhyddion, neu ynte hwy
a ymadawant â'u proffes. Rhyddid yw Di-

ana ein hoes ni. O ! y fath esgusodion a

roddir dros ryw arferion ammheus—gwallt

llaes, gwisgoedd coegwych, wynebau lliw-

iedig, a dwyfronau noethion ! Gynt, galwyd

y rhai hyn i brawf ; a barnwyd hwynt ^an
Gristionogion difrif ac iachus, fel pethau

i'w hammheu o leiaf, ac heb fod iddynt air

da. Ond yn awr, hwy a gawsant reithwyr

tirionach, y rhai sy'n eu cael yn ddieuog. Ië,

y mae llawer yn eu hofn mor fawr nes ydynt

yn meddwl fod rhyddid Cristionogol yn cael

cam pan y beiir arnynt. Mor bell yw pro-

ffeswyr oddi wrth eiddig.id duwiol (a

d<

wnai iddynt wylio eu calonau rhag myi

yn rhy bell), nes ydynt yn tyn-estyn eu c

wybodau hyd eithaf eu rhaff. Fel pe byd

hwnw y Cristion gwychaf a allai ddyfod

! agosaf i bwll pechod, ac heb syrthio id(

: megys mai liwnw oedd i gael y goronbl

vng nghanipau Olympia a allai yru ei
-

I 'byd agosaf i'r nod terfynol heb c

wrtho. Pe byddai hyu felly, camsynied

! oedd Paul, pan archodd i Gristionog

" ymgadw oddi wrth bob rhith drygio

(1 Thes. v. 22): dylasai yn hytrach ddy~

yd, yn ol duwhiyddiaeth y rhai hyn,

gedwch, nid rhag y rhith o ddrygioni,

yn unig rhag y peth sydd ynddo ei Iiud

fawr ddrwg. Ond y neb a all anturio

rith drygioni, dan rith o ryddid, gall hw
am ddim a wn i, wneuthur drygioni

ferthach, dan ryw rith o ddaioni. Os ä

i'r draul, nid anhaw^dd fydd rhoddi lliw

ar ddefnyddiau pwdr, ac arferion hefyd.

2il. Rliaid yw i ti, nid yn unig ymdre

yn erbyn pob pechod, ond hyn, odd

egwyddorion ardderchog. Yma y mae g
duwuoldeb. Y mae llawer yn ymattal

pecliod ar y fath gyfrìf annheilwng, na

olcha Duw am eu gwaith, ddyi}d a d

Fel y mae yng ngweithredoedd crefyd

elusen, na wna Duw gyfrif o honynt,

eithr i ni ei olygu ef ynddynt (pan yr

prydiom, neu y gweddiom, y mae Dwv.

gofyn: "Ai i mi yr ymprydiasoch,

Zech. vii. 5), pan roddom elusen, y
" cwpanaid o ddwfr oer," er ei fwyn

(

"yn enw disgybl," yn fwy gwerth

ganddo ef na chwpanaid o aur, i ddi

iongwaeladynol: Mat. x. 42. Fellyn

pechod, y mae Duw yn edrych am i'w

durdod ef gael penderfynu, ac i'w garû

ein cymmhell i ymwrthod âg ef. O fla

deg gorchymyn, fel y gesytl tywysogi

|
flaen eu cyhoeddiadau eu pais arfai

breninol enwau, y mae Duw yn gos(

enw gogoneddus :
" Duw a lefarodd yr

eiriau hyn, gan ddywedyd, &c.;" Ecsw.

] . A pha ham hyny ? Ond fel y sanct

iem ni ei enw yn ein holl waith. ]

gall meistr dybied ei hun "yn ddiysty

gan y gwas hwnw a ä ym mlaen, er id

beri iddo roddi heibio ryw waith, (

baid yn ebrwydd ar archiad un arall.

y fath nifer sy'n myned ym nilaen i b

er y cwbl a ddywed Duw yn erbyn 1

ond pan arclio eu gair da, iddynt rha

wilydd y byd roddi heibio ryw arf

gallant beidio yn ddioed : a pjn lefa

budd, caiff wrandawiad ac ufudd-dod.

O syrs ! gwyliwch rhag hyn : y mae

yn disgwyl fod i'w weision ef nid yn

wneud yr hyn a archo, ond wrth ei an

a'i archiad ef yn unig. Ac fel yn yr
;

taliad rhag pechu, felly yn y galar am

odau a wnaed genym. Os mynwn f«

Gristionogion yn wir, y mae yn rhai
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•oesawu, ie, rlioddi lle i orchwylion Duw
'flaen yr eiddom ein hunain. Yn wir,

munol fyddai pe byddai rhai mor dda
-th eu heneidiau a galaru drostynt eu
nainpan bechont

;
pellefentgydaLamech,

VIi aleddais wr i'm harcholl, a llangc i'm

íis;" Gen. iv. 23. Y mae gan lawer y
!,h gydwybodau tew-gryfion,*fel na chwyn-
't gymmaint a'u bod wedi eu briwo eu
inain trwy eu pechodau: etto, nid oes

mawr o rym duwioldeb i'w weled yn hyn
yd. Dichon fod gwaedd fawr yn y gyd-
îboÄ, Mi a ddamniwyd, Mi a andwyais
|hun ; a'r anfri a fwriwyd gan y dyn ar

uw heb ei osod at ei galon. Chwi a
ìwch ddywediad Ioab wrth Dafydd, oedd
wn trymder am' farwolaeth Absalom

:

li a wn," eb efe, "pe Absalom a fuasai

a ninnau i gyd yn feirw heddyw,
1 da fuasai byny jn dy olwg di;" 2

n. xix. 6. Fel hyn y gallem ddywedyd
th y fath alarwyr hunand, Ni a w^ddom
gelìit ti ond cadw bywyd dy enaicí rhag
eu a barn dragwyddol, er i ogoniant
w gyfrgolli, y gellit ti fod wrth dy fodd.

d gwybydd fod galar enaid grasol yn
cîeg mewn ffryd-le arall ;

" Yn dy erbyn
dydi dy hunan y pechais ;" Dyma gyn
fydd dduwiol : Salm li. 4. Y mae
•ihaniaeth mawr rhwng gwas sydd yn
ithio i arall, âg un sydd yn wr iddo ei

, fel y dywedwn. Rhydd yr olaf ei

1 gollecìion arno ei hun. Hýn a hyn a
Lais, medd efe, drwy y gyfryw long ; a Iryn

iyn trwy y cyfryw fasnach. Ónd y
is sy'n marchnata ag eiddo ei feistr, efe,

ddelo rhyw golled, a'i rhydd i gyfrif ei

;tr; hyn a hyn a gollais o eiddo fy
str. Ö Gristion ! meddwl am hyn : nid
vyt ti ond gwas

;
yr holl ystôr sy tan dy

, nid eiddot ti yw, ond dy Dduw. Ac
hyny, pan syrthiech i ryw bechod, galara

blegid fel cam âg ef : Och ! mor bell a

y dianrhydeddais fy Nuw, y gwastreff-

ei dalent ef, yr anurddais ei enw, ac y
diais ei Ysbryd

!

ydd. Rhaid yw iddo, nid yn unig ym-
w rhag gweithredu pechod, ond ymgais
yi am ei farwhau. Gellir cuddio briw,

y byddo heb ei iachau ; a'i anhuddo,
ei feddyginiaethu. Y mae rhai, fel

Idygon anfedrus, a yrant yr afiechyd i

nu, yn hytrach na gyru allan yr achos o
o. Y mae llygredd, o'i adael fel hyn yn
ynwes, yn debyg i galch poeth, neu
ygnaws heb ei aiilwys, ryw bryd yn sicr

nnyn a thori allan, 'er iddo fod yn awr
ddistaw, fel pylor yn y baril, ac heb
dim swn. Mi a ddarllenais, rnai agor

,
yn yr hon yr oedd rhyw ddillad wedi

cadw, heb eu gwyntio a'u glanhau yn
as oddi wrth ryw haint a fuasai yn y t,
yn achos o bla mawr yn Venice, ar ol

>

rnt fod yno lawer blwyddyn, heb wneud

dim niwed. Sicr wyf ein bod yn gweled
llawer, trwy ddiffyg gwir farwhâd, wedi
iddynt rodio yn ddifeius, nes ennill y cyfrif-

iad o fod yn saint, ym marn ereill ; etto, ar
ryw achlysur (fel agoryd y gist) yn syrthio i

arferion erchyll. Ac am hyny y mae yn
gweddn i ni beidio ymfoddloni ar ddim llai

na gwaith o wir farwhâd, a hwnw yn cael
ei ddilyn o ddydd i ddycld. " Yr ydwyf
beunydd yn marw," medd Paul, "tyst 'fy

ngorfoledd yr hon sydd genyf yng Nghrist."
Dyma ddyn ynrhodio yn olgrym duwioldeb.
Y mae pecbod yn debyg i'r bwystfil (yn
Z>ad. xiii. 3.) yr hwn a ymddangosai un
pryd fel pe buasai ar drangc g.vu ei friw : ac
yn fuan yr oedd wedi ei iachau yn iiiyfedd
o'i friw, nes ydoedd ar ei draed dracheín.
Y mae llawer o'r saint, o ddiffyg dal yr
awenau yn dn, ie, ahyd, a rryw lygredd, yr
hwn y tybiasant iddynt gael meistrolaeth
arno, wedi cael eu taflu o'r cyfrwy, ac felly

eu llusgo yn enbydus i brofedigaeth, ac heb
alìu gwrthsefyll gwylltineb chwant pengryf,
nes cael tori eu hesgyrn gan ryw goclwm
trwni i bechod. Gristion, os mynit ddangos
grym duwioldeb, byth na ddyro heibio
waith marwhâd—na ddyro, pan fyddo dy
lygredigaethau yn chwareu leiaf yn dy olwg.
Y neb sydd yn dueddol i ryw afiechyd, y
droedwst, y gareg, neu gyffelyb, j mae yn
angenrheidiol iddo, nid yn unig gymmeryd
meddyginiaeth pan fyddo y wasgfa arno,
ond bod o hyd, yn awr ac yn y man, yn
cymmeryd rhywbeth da rhagddo. Felly y
dylai y Cristion, nid yn unig pan y teimlo ei

lygredd_ yn ymgynnhyrfu, ond beunydd
gadw ei enaid dan gwrs o physygwriaeth
ysbrydol, rhag iddo gynnyddu. Dyma
dduwioldeb yn ei rym. Y" mae Uawer o
broffeswyr yn trin eu heneidiau, yn yr
achos hwn, fel y gwna llawfeddygon 'twyll-

odrus â'u rhai briwiedig
;
gosod eli iachaol

un diwrnod, ac un gwrthwyneb dranoeth
;

yr hwn a waethyga'r briw, yn fwy na'r
iachâd gan y llall. Gochel hyn, onid wyt
yn bwriadu nid yn unig ddwyn grym duw-
ioldeb i berygl, ond hefyd y bywyd a'r

gwirionedd o hono i gwestiwn yn dy enaid.
4ydd. Bhaid yw iddo, nid yn unig ymgais

am farweiddio pob llygredd, ond hefyd am
ddyfod yrn mlaen a chynnyddu yn y gras
sydd yn wrthwyneb iddo. Ni a ddarílenwn
am d oedd yn wag, Mat. xii. 44—" Aeth
yr ysbryd aflan allan ;" ond ni ddaeth yr
Ysbryd Glân i mewn. Hyny yw, pan fyddo
dyn yn ddim ond rhyw fath o Gristion
nacaol, y mae yn peidio gwneud drwg
mewn rhyw ffyrdd, y bu gynt yn eu rhodio

;

ond nid yw yn dysgu gwneuthur daioni.

Dyma golli y nef wrth saethu yn rhy fyr.

Ni ofyn Duw i ni beth na fuom, ond beth a
fuom: bod heb dyngu a rhegu ni wna y
tro: eithr gofyhir i ti, a ddarfu i ti fendith-
io a sancteiddio enw i.)uw! Nid diguafydd
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i ti dy f'>d heb erlid Oist; ond a ddarfu i

ti ci cMerbyn l Ni fuost yn elyn i'w saint;

ond a ocddit ti yn eu caru ì Nid yfwr a

thraflyngcwr oeddit ; ond a lanwyd ti ar
Ysbrydl Dyna'r meddyg medrus, sydd,

wrth aiilwys yr afiechyd, yn lloni ac yn
cryfhau natur hefyd. Á dyna'r gwir Grist-

ion, sydd beb ymfoddloni ar yn unig roddi

heibio arferion drwg, ond yn ymgais ani

rodio yu yr ymarferiad o'r grasusau gwrth-
yneb. A yw annioddefgarwch yn dy
annhrefnu, ac ysbryd anfoddog yn dy íiino,

dan ryw gystudd l Na cliyfrif yn ddigon
gael distewi dy galon rhag cwerylu â Duw

;

oud na ddyro lieibio nes i ti ei cliael i ym-
orphwys yn hyfryd ar Dduw. Yr oedd
Dafydd dduwiol yn myned mor bell a hyn:

y mae, nid }
Tn unig yn eeryddu ei enaid am

ei aflonyddwch, ond yn ei alw i ymddiried
yn Nuw: Salm xlii. 5. A oes genyt ryw
ddannodiadau yn erbyn dy frawd / Na thy-

biayn ddigon gael diffodd y gwreichion hyn
o dân ufferii ; ond ymgais am gael tân car-

iad nefol yn ennyn ato, i'th osod i weddîo
drosto o'r galon. Mi a wn am un, yr hwn,
WTth deiniionieddyliaucenfigenus, annhirion,

yn ymgynnhyrfu ynddo yn erbyn rhywun
(a phwy mor sanctaidd nad all efe gael y
fath bryfed weithiau yn ymgribo o'i ddeutu ?)

nid arosai yn hir oddi wrth orsedd gras : ac

yno, fel y gallai dystio yn gryfach i'w her-

byn, efe a daer weddîai am gynnydd y peth-

au da hyny jmddynt, y rhai yr oedd efe o'r

blaen megys yn eu cenfigenu. Ac felly yr
ymddialai efe ar y chwantau cenfigenliyd a
fyddai rai prydiau yn ymgodi o'i i'ewn yn
erbyn ereill.

5ed. Ehaid fod ganddo ysoryd cyli: aJc. yn
erbyn pechodau rhai ereill. raae d<

da, nid yn unig yn ymgais am fyw yn llon-

ydd ei hun, dan lywodraeth eidywysog, oncl

yn barod i wasanaethu ei dywysog yn er-

byn y rhai ni wnant hyn. Y mae gwii
dduwioldeb, fel gwir gariad, yn dechreu

gartrsf ; ond nid yw yn ymgaethiwo o fewn
ei th ei hun Y mae ganddi sel yn erbyn
pechod ar lcd y byd. Dyn o ysbryd am-
mhlaid (neuter), a thebyg i Galio, nad ywyn
gofalu pa ddianrhydedd a gaffo Duw gan er-

eili, y mac yn rhoddi lle i ammheu y sel a

ddengys yn erbyn pechod yn ei fynwes ei

hun. Pau fynai Dafydd Wjod agwedd ei

galon ei hun, yr amlygiad pelìaf a allai efe

wneud o'i chywirdeb, yw ei sel yn erbyn
pechodau rhai ereill :

" ünid cas gcnyf, O
Arglwydd, dy gaseion di? onid fnaiddgenyfy
rhai a gyfodant i'th erbyn ì A cbas cyflawn y
casaais hwÿnt ; cyfriiaishwynt i mi yn elyn-

ion;" Salm cxxxix. 21,22. Ar ol daugan
hyn, y ni*eynerfyu arDdawei hun chwüio
ei galon :

" (Jhwiíia íi, a phrawi li, <) Dduw,
a oes ffonld annuwioJ genyf,'' &c.; adn.

22, 2:í. Fel pe dywedasai, OAi'glwydd, ni

chyrliacdd fy llinyn iyn ddyfaaoh i m oaioj
;

ac am hynv, os ocs modd i un ffordd ddi^

ionus lechu yu ìs, dywed i mi, a thywys
yn y ffordd dragwyddoL

6ed. Pan fyddo y Cristion yn dangaj
sel fwyaf yn erbyn pechod, ac wedi cael

fuddugoliaeth fwyaf arno, rhaidyw iddo,

y pryd hyny, ymwadu â p.hobbostyn hjm
ar hyn. Y mae gwerth sancteiddrwy

efengvlaidd yn gynnwysedig mewn huin,

ymwadiad. * " Pe byddwn beriiaith," iuí

Iob, "etto, nid adwaenwn fy enaid ;''

ix. 21. Hyny yw, ni fyddwn fos

balch o'm diniweidrwydd. Pan fyddo d

yn ymchwyddo gan ryw ddawn odidJ
fedd, ni a ddywedwn, Ý mae yn ei wjÊ
—Y mae ganddo ddoniau rhagorol, ond
yr hyny: neu, Y mae yn syllu gorj
arno ei hun, ac yn gweled ei wyneb ei h
yn rhy fynych yn nrych ei berffeitlirwy

'ei hun. Ý rhai a ddringant fynyddoe

uchel, po uchaf yr ànt, y maent yn ei ch

yn fwyaf diogel wrth grymu ac ymbly
yn eu cyrph : ac felly y dysg Ysbryd m
i'r saint, po uchaf yr elont yn eu buddug
iaethau ar lygredd, i ymblygu yn îs me

I hunanymwadiad. Érchir i'r "'saint

! gadw yng nghariad Durr, gj3 ddisg\

: trugaredd eiu Harglwycd le..u GrìM
fywyd tragwyddol;" Ij.os 21. "IlaüY

i i chwi mewn cyfiawnder, \ù I 'ch '.!(

trugaredd;" IIos. x. 12. Yn y byd

;
hauwn, yn y nef y meuwn. Yr hâd s}

; i ni hau yw cyfiawnder a saucteiddrwyi

a wedi i ni ei wneud gyda'r

gDSt fwyaf, n id oe^ ni ddi gwyl çin ,

o j:r\v c_n ü

drugaiedd Du.
r e.:i l- :vjau, ouá

i

PENNOD VII.

Ail e§amp!., yn yt

y íri .i, ö / yn, «||
Idau addoliad Duiv.

2. Rhaid yw i'r Cristion ymarfer gi

dnwioldeb yn nyled iwyddau addoliad D
Yr un goleu ftg sy'n dangos i ni fod D'

aamlyga ei fod i'w a<hloli; ac nid hyn

unig, ond hefyd^ei fod i'w addoli m(

modd sanctaidd. Yr oedd Duw yn
mauwl yn y cwbl a berthynai i'w addol

: tan y gyfraith. Os byddganddo babe
' y lle addoliad—y mae yn rliaididdi fod

! defnyddiau mwyaf dewisol ; rhaid

gweithwyr a'i gwnelai fod we*K eu dc

yu rhagorol i'r (libcn ; rhaid i'r abertha

: offrymid fod y goreu ym mhob rhyw,

\ wrywaidd y praidd, goreuou yr anií

i:\id, abrasder y tu mewn, nid y ]>erfedd

Rhaid i"r gwyr sydd yn gwasanaethu-

gweiuyddu i'r Arglv/yd—fod yn ìhaisa

I aidd neillduol. Beth yw yr efengyl 9

ond fod Duw yu dra muuwi yu ci «
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,d ? Os byddwn fwy sanctaidd nag ereill
wn un weithred o'n bywyd, yna yn sicr
Ided pan fyddo â wneìom â Duw yn dcli-

rwng. Yn awr, dylai y sancteiddrwydd
1 yn nyledswyddau adcloliad ymddangos
y pethau neillduol hyn :

—

af. Trwy wneud cycíwybod o un ddyled-
dd gystal a'r lla.ll. Ehaid yw i Grist-
pylchynu y cyfan o í'ewn ei rodiad cref-
bl. Peryglns yw cyflawni un ddyled-
dd, fel yr ymesgusocìom yn esgeulusiad
írall. Peth cas gan Dduw yw pleidgar-

j,
yn enwedig yn nyledswyd'dau crefydd,

lì oll âg argraph ddwyfol" arnynt. Nid
un ordinhad o appwyntiad Duwnad yw
vn ei benditliio i'w bobl: ac nis dylem
u yr hyn y mae Duw yn ei addef. Ië,
ae Duw yn ymgyfranu mewn amryw-
1 mawr i'w saint : yn awr yn hon, yu
l yn y llall

; a hyn i'r diben o gadw bri
ob nn yn ein caíonau ni. Y mae y ddy-
:Ii yn ceisio ei hanwylyd mewn dyled-
idau dirgel gartref, ac heb ei gael : j na

;

yn mynecf i'r rìiai cyhoedd, ac yn'cyí-

redeg heibio dy felin, yr hwn a all fod o
ddefnydd at roddi dy enaid ar gerdded
tua'r nef.

^
Fe allai, Giistion, mai ychydig

wyt yn ei gael yn y dylecîswyddau a gyf-
lawnir genyt—eu bod yn fronau gweigion
i'th enaid. Y mae yn werth ymofyn, ai nid
wyt yn esgeuluso rhyw rai ereill. Ysgat-
fydd dy fod yn gwrandaw y gair i ychydig
fadd : attolwg, dywed i mì a wyt heb es*
geuluso sacramentau ? Yr wyf yn sicr fod
gormod yn gwneud hyn, ac ar seiìiau gwein-
laid, Dnw a'i gyr Àc a fyni di i Dduw dy
gyfarfod di mewn un ordinìiâd, a thi heb ei
gyfarfod ef yn y llall? Meu, os wyt yn
cyrchu i bob ordinhâd gyhoedd, ai nid wyt yn
dra estronol at Dduw gartref—yn dyd a'th
ystafell? Pa gymmundeb sy rhyngot âg ef
mewn dyledswyddau neillduol i Y mae
yma dwll llydan, ddigon i ti golli yr hyn a
gei yn y cyhoedd, oni thrwsir ef mewn pryd.
Nid eisteddai Samuel i lawr i wledda gyda
lesse a'i feibion, nes cyrchu Dafydd yno, er
mai y mab ieuangaf a'r unig un ar oì oedd:
2 Sam. xvi. 11. Ós wytam gael cymdeithas

t
hyd oni chwanegodd at weddigyrììedin
ryd a gweddi anghyffredinol. Yna, y
hymyn a aeth allan, ac anfonwyd cenad
nef i hysbysu idclo fedcìwl a chalon
(ystyrier Dan. ix. 3, 23). Nid oes un

edsv/ydd nad yw y saint yn cael, ar ry

w

ìeu gilydd, fod Ysbryd Duw yn anadlu
yfryd ynddi, ac yn líenwi eu heneidiau
ddi âg adloniad mwy na chyhredm. Y
y plentyn, weithiau, yn sugno ei laeth
í'ron, ac weithiau o'r llall. Y mae

dd, wrth fyfyrio, yn teimlo gwres nefol
anyn yn ei fynwes : o'r diwedd, torodd
ì allan : Salrn xxxix. 3. At yr eunuch,
na. darllen y gair, anfonwyd Phylip i

wrth ei gerbyd : Act. viii. 28, 29.
ygodd Crist ei hun i'r ddau ddisgybl
doriady bara ;" Luc xxiv. 35. "Ac,
deithio tuag Emmaus, dan gydym-

dan, dyna Grist yn taraw atynt ac yn
elpio hwy i ddattod y cyìymau oedd
hy ddyrus iddynt hwy: adn. 15. Y
Cornelius, ar ddyledswydd yn ei deulu,
:ael gweledigaeth o'r nef, i'w gyfar-
lo yn y fi'ordd yr oedd iddo ei rhodio

:

£. 3.

tn hyny, Gristion, gwylia rhag esgeu-
un ddyledswydd. Pa fodd y gwyddost
hono yw y drws wrth ba un y saif

,
yn disgwyl am gael dyfod i mewn

snaid ? Y mae yr Ysbryd yn rhydd

;

wyma ef wrth un ddyfedswydd na'r
ond disgwyl wrtho ef yn'y cwbl.

doethineb ydyw i ti adáel I ddwfr

dith benaf yn dy enaid.
2il. Mewn düyniad dyfal-rymus ar y cli-

benion hyny, i ba rai yr ordeiniodd Duw
clclyledswyddau. Yn awr, y mae cliben
cb' blyg> y cyfeiria Duw yn benaf ato yn
nyleçiswyddau ei addoliad. Yn gyntaf,
Bwriad Duw ynddynt hwy vwi ni ddadgan
eiii hymostyngiad iddo ef, fèl ein penllj°w-
ydd. Yn ail, y mae yn eu bwriaclu fel
moddion, trwy ba rai y bydd iddo ef vm-
dywailt i fynwesau ei blant, a chyfranu
iddynt ygoreu o'i fendithion. Ac yma yrym-
ddengys grym duwioldeb, pan fyddo y Crist-
lon yn ymgais yiíddyfal i gyrhaeddy diben-
ìon hyn ym mhob cíyìedswydd a gyílciwna.

(laf.) Fe'n happwyntiwyd gan Dduw i'r
diben hwn, fel y dangosern ein hymostyng-
ìad iddo, fel ein penllywydd. Pe ni fchelid
addoliad i Dduw, pa fodd y dadganem ac
yr amlygem ein bod yn cael ein bywyd a'n
bod odcli wrth o ef ? Un o'r pe bh au cyntaf' a
ddysgodd Duw i Adda, ac i^dda i'w blant,
ydoedd addoliad Duw. Yn awr, os gwnawn
Jiyn yn sanctaidd, rhaid yw ei fod genym yn
ofal penaf, i gyflawmi pob dyledswydd fel y
sancteidcliom ei enw ef ynddi, ac yrhoddom
iddo ei ogoniant dyledus. Gall deiliad gyn-
nyg anrheg mewn dull mor warthus 'i'w
dywysog, nes ei fod yn cyfrif ei hun yn dcü-
ystyredig, yn hytrach nag yn barchedig
ganddo. Y milwyr a blygasaut y glin ì
Grist; ond ei wa'twar yr oeddynt: Mai.
xxvii. 29. Ac felly y mae Duw yn gwneud
cyfrif o waitii Ilawer, ie, tra y maent yn ei
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addoli ef. Wrth y modd yr ymddygoni

mewn dyledswyddau crefyddol yr ydym yn
dadgan meddyliau sydd genym am Dduw
ei hun. Y neb a'u cyflawna gydag arswyd

duwiol ar ei ysbryd, ac a gyrcha iddynt yn
llawn ffydd ac ofn, a than lawenhau mewn
dychryn, hwnw sydd yn dadgan yn groew

ei fod yn credu bod Duw yn Dduw mawr,

yn Ddiiw da, ac yn Fawrhydi gogoneddus a

graslawn. Ond yr hwn a fyddo yn ysgafn

a didrefn ynddyiit, y mae yn dywedyd wrth

Dduw yn ei wyneb, fod ganddo feddyliau

gwael ac isel am dano. Y mae camymddyg-
ìad dyn mewn dyledswyddau crefyddol yn
cyfodi oddi wrth ei gamdybiau am y Duw
y mae yn ei addoli. Yr hyn sydd yn gerf-

iedig ar y sel, chwi a gewch yn sicr ei- weled

mewn argraph ar y cyr : a'r meddyliau a

fyddo gan y galon am Dduw, bydd eu har-

graph ar y dyledswyddau a gyflawna dyn.

Profodd Abel ei hun ynr duwiol, a gwel-

wyd Cain yn adyn annuwiol, yn eu haberth

—a pha foud hyn ? Onid yn hyn, fod cyf-

eiriad Abel at y diben hwnw a olyga Duw
yn ei addoliad, sef sancteiddiad ei enw ; ac

am hyn, nid oedd Cain yn gofalu dim.

Gwelir hyn wrth gymmharu aberth Abel

â'r eiddo Cain mewn dau beth :

—

(1.) Y mae AJ^el yn dra manwl yn nefn-

ydd ei aberth. ' Nid yr hyn a ddeuai yn

gyntaf i'w law, ond y blaenffrwyth : ac md
offrymu culedd y rhai hyny a wnaeth efe i

Dduw, a chadw'r brasderiddo ei hun; eithr

y mae yn rhoddi i Dduw y goreu tfr goreu-

on. Ond am offrwm Caîn, ni sonir ei fod

of

eich bod yn myned i wneud eich ymostyn

iad i Dduw, yr hwn a fyn ei addoli fel

gweddai iddo ei hun. " Melldigedig yw
twyllodrus, yr hwn y mae yn ei ddiad

wryw, ac a abertha un llygredig i'r

glwydd ; canys Brenin mawr ydwyf fi, 1

Arglwydd y ìluoedd ; a'm henw sydd
_

adwy ym mvsg y cenhedloedd ;" Mal. i

Hyn a barodd i Dafydd fod mor f:._

ynghylch y denil, yr hon yr oeddyn ei gal

ei hadeiladu ; o herwydd nid i ddyn yr oe

y llys, ond i'r Arglwydd ;" 1 Cron. xxix.

Am hyn, medd efe, " A'm holl gryfd

|

parotoais i d fy Nuw ;" adn. 2. Fel

'

y gweddai i'r enaid grasol ddywedyd,

yn myned at ryw ddyledswydd grefydd

Nid i ddyn, ond i'r Arglwydd Dduw yr

fì yn myned i weini ; ac am hyny, rhaid

i mi fod yn ddifrifol a phwysig, yn san

aidd, ac ymostyngol, &c. . 1
(2il.) Ÿ diben nesaf i'r hwn yr orde

iodd Duw ei ordinhadau a dyleds\vyd(

crefyddol yw, i fod yn foddion iddo ymg
ranu i'w bobl, a chyfranu y goreu o'i f

dithion i'w mynwesau hwynt. " Yn
medd y Salmydd, wrth sonam fynydd Sei

lle yr oedd y deml—y lle o addoliad Du\
« y gorchymynodd efe y fendith, sef byv

yn dragywydd ;" fialm cxxxiii. 3. H;

yw, yno y gosododd efe y fendith o fyi

ysbrydol, gras a chysur, yr hon o'r diw

a chwydda i fywyd tragwyddol, i dai dJ

ffrydio oddi yno. O'r tfynnonau hyn y i

v saint erioed wedi tynu eu dwfr : "Eneic

IIUi \J íi\X Cll.ll. \jlxí niu v«>•»-, — -"

wedi cymmeryd y fath ofal: ni ddywedii

ond hyn, iddo ddwyn " o fFrwyth y ddaear

offi-wm i'r Arglwydd ;" Gen. iv. 3, 4. Ond
nid oes air o son ei fod yn ílaenffrwyth, nac

yn ffrwyth goreu.

Drachefn, ni throdd Abel mo Dduw
heibio âg anifail neu ddau yn aberth, ond

rhoddodd ei galon iddo hefyd, "Trwy
fFydd yr offrymodd Abel i Dduw aberth

rhagorach na Chain ;" Ileb. xi. 4. Efe a

roddodd i Dduw addoliad tumewnol ei

enaid; a hyn oedd y peth a gymmerodd

Duw mor dirion ar ei law : trwy hyn y

cafodd efe dystiolaeth gan Dduw, ei fod yn

gyfiawn. Eithr Cain a dybiodd yn ddigon,

os nad gormod, roddi iddo ychydig o

ffrwyth y ddaear. Pe buasai i'r adyn ond

ystried pwy ydoedd Duw, a pha beth oedd

ei ddiben yn gofyn offrwm ganddo, nis gall-
|

asai efe yn rhesymol feddwl mai dyrnaid neu i

ddau o d oedd yr hyn a brisid ganddo, neu
|

yr edrychai arno ym mhellach nag i fod yn
j

arwydd o'r addoliad tumewnol ac ysbrydol,
j

yr hwn yr oedd yn disgwyl ei gael yngliyd

'â'r ddefod allanol. Ond efe a amlygodd y
fath feddyliau gwael ac anaddaa oedd gan-

ddo am Dduw ; ac yn ol hyny yr ymddyg-

wyd ato. O Gristionogion, cofiwch, pan yr

ymroddoch at ryw ddyledswydd grefyddol, I

v rhai a geisiant Dduw, a fydd byw ;" S

íxix. 32. A rhaid yw i'r eneidiau na ch

iant Dduw yma feirw. Cystal y gal

llafurwr ddisgwyl cnwd lle ni arddodd

ni hauodd efe erioed, a'r masnachwr

gwyl ymgyfoethogi sy heb agor ei siop

aniser, i ollwng prynwr i mewn, a

hwnw gynnyddu mewn gras a ch;

sydd heb ymarfer â dyledswyddau (

ydd. Y pethau mawrion a wna Duw
'bobl, mewn cymmundeb âg ef y ceirlrw

Yn awr, yma yr ymddengys grym duy

deb, pan wnelo enaid hyn yn orchwyl 1

i'w ddyfal ddilyn a chadw ato, i gael r

fudd ysbrydol 'oddi wrth Dduw yndd;

inegvs vsgolhaig, yn gwybod mai i gael t

yr aíifonwyd ef i'r brifysgol, y mae yn

roddi i ddilyn hyn. ac yn gadael pethau

eill : nid cyfoeth na phleserau y mae yi

dilyn, ond dysgeidiaeth. Fel hyn yr

gynnhyrfa yr enaid grasol, gan frysio (

ddyledswydd i'r llall, fel y wenynen o

euyn i flodeuyn, i ystorio ei him â mwj

o ras. Nid am y gair a'r cyfrifiad o fo-

sant mawr, ond am fod yn gyfryw yn

yr ymboena efe fel hyn.

Cyffelybir y Cristion i farchnatäwr yn

ioperlauteg: 'ymaeiddoef gyrchu iordin

au, fel y marsiandwr a hwylia o borth

i borthladd, nid i weled lleoedd, ond i gi
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'yth, peth yma a pheth acw. Dylai fod
y Cristion gymmaint cywilydd i ddy-
welvd yn wag o'i farchnadaeth mewn or-
öhadau, ag ar ymarsiandwr ddyfod adref
feb ei lwyth. Ond, och ! leied yr edrychir
hyn gan lawer, sy'n myned am' broffeswyr
awrion.' y rhai sy'n debyg i segurwyr, a
Iiant i'r farchnad, nid i brynu lluniaeth,
'wyn adref yr hyn sy'n eisieu arnynt,

i dremio a llygadrythu ar y pethau a
ìrthir yno i ddim diben. O ! fy mrodyr,
ryliwch rhag hyn. Drwg yw seguryd yn
iywle, ond gwaeth yn y farchnadfa, lle y
le cynnifer ar waith o flaen dy lygaid

; y
û y mae eu gofal am eu heneìdiau yn
wauegu at dy bechod di, fely gwna ddydd
ill at dy warth hefyd. Ai nid ydwyt ti

gweled ereill yn cyfoethogi mewn gras
foysur yn eu marchnadaeth â'r ordinhad-
hyn, o ba rai yr wyt ti yn dyfod yn
i,wd a chardotlyd? Ac a elli di weled

heb wrido? Pe byddai genyt ond
jon i osod yr un diben o flaen dy enaid,

ddyfod, ti elli lwyddo gystal a hwy-
Y mae Duw yn cenadu rhydd-fas-

i bawb a roddant fri ar Grist a'i raa,
ol eu gwerthfawrogrwydd. " O, deuwch
ilyfroedd, bob un y mae syched arno, ie,

hwn nid oes arian ganddo; deuwch,
nwch, a bwytcwch : ie, deuwch, pryn-
1 win a llaeth, heb arian ac heb werth ;"

l iv. 1. Yn ol barn rhai, y mae Ysbryd
yma yn golygu arfer mewn porthladd-

d
;
pan ddel llong i mewn âg eiddo ar

rth, hwy a arferent eu crio o ddeutu y
. O. deued pawb a fynent gael y cyf-
ddaoedd, i lan y dwfr: y maent yno
cael ara y pris a'r pris. Fel hyn yw Cristbob un sydd yn gweled ei eisieu
rist, a'i rasusau, i'r ordinhadau (lle y

i y rhai hyn i'w cael gan bawb a
ìyni), i'r unig ddiben hwn.

ddelo

PENNOD VIII.
lydd esampl, yn yr hon y bydd raíd i njm
'Aäoldcb ymddangos, sef yng ngorchwylion
dol y Cristion.

Rhaid jw i'r Cristion ddadgan grym
ìoldeb yn ei alwad neillduol, a'i orch-
on bydol, y rhai y mae iddo ymdrin â
nt. Ehaid i sancteiddrwydd fod yn
aphedig ar y rhai hyny, gystal ag ar ei
edswyddau crefyddol. Y neb a ddalio
leddf adeiladu, fe fydd mor fanwl wrth
ud cegin ag wrth wneud parlawr : felly,
i ddeddf Cristionogaeth, y mae yn
i i ni fod mor fanwl yn ein gorchwyl
>1 ag yn ein dyledswyddau o addoliad.
idwch sanctaidd ym mhob ymarwedd-

1 Pedr i. 15. Nid oes i ni adael ein
rdd fel y gadawa rhai eu Beiblau yn yr

eglwys. Fel y mae rheswm,"y gynneddf
benaf mewn dyn, i reoli gweithredoedd isaf
dyn, ie, y rhai sydd yn gyffredin i anifeil-
ìaid, megys bwyta, yfed, cysgu fgwna dyn,
neu fe ddylai, os haedda efe yr enw, arfer y
gweithrediadau hyn yn ol cyfarwyddyd
rheswm ; dylai ctdangos ei hun ynddynt yn
greadur rhesymol): felly y mae gras, yr
egwyddor uchaf mewn Cristion, i'w lywio
a'i reoli ef yn y gweithredoedd hyny sydd
yngyffredin i ddyn fel dyn. Ni weddai i

Gristion brynu a gwerthu fel dyii yn unig^
ond fel dyn Cristionogol. Nid yw crefydcí
yn debyg i wisg laes y gwr liys hwnw, yr
hon a daflai efe ymaith pan elai i ymddi-
fyru, gan ddywedyd, " Arglwydd drysorwr,
gorwedd yna am dro." Na : pa le bynag y
byddo_ Cristion, a pha beth bynag a wnelo,
rhaid iddo gadw ei grefydd am dano, sef ym-
ddwyn yn dduwiol. Ni ddylai efe wneud dim
yn yr hyn nas gall ddangos ei hun yn Grist-
ion. Yn awr, rhydd grym duwioldeb oi hun
allan yn ein galwedigaethau neilJduol yn y
ffyrdd hyn ; ond cymmerwch hwvnt ynghyd,
bydd harddwch sancteiddrwydd i'w weled
yng nghyfattebiad yr holl raiiau i'w gilydd.

laf. Pan fycldo y Cristicm yn ddiwyd yn
ei alwad neillduol. Pan alwo Duw ni i f'od
yn Gristionogion, y mae efe yn wir yn ein
galw allan o'r byd o ran ein serchiadau, ond
nid allan o'r byd o ran ein gorchwyl. Gwir
yw, pan alwyd Eliseus, efe a adawodd ei
aradr

; a'r apostolion eu rhwydau : etto, nid
o herwydd eu galv/ad i fod yn saint, ond am
eu bod w^edi eu galw i swydd yn yr eglwys

;

er y gallai rhai yn ein dyddiau ni gaeî ar eu
calonau anfon swyddogion yr eglwys yn ol
at yr aradr. Ond ar ba achos gwan y barn-
ent hwy eu hunain, sydd yn cael un gelf-
yddyd, os dilynir hi yn dda (gan ei thrin ô.

llawn ystôr), yn ddigon i roddi iddynt waith
ar hyd yr wythnos. Ac yn sicr, gall y
gweinidog, sydd iddo wylio dros, a darpari,
fwy o eneidiau nag sj^dd o gyrph dan eu
gofal hwynt, deimlo ei galon a'i ben mor
llawn o waith yn ei alwad, o un pen y
fiwyddyn i'r llall, a neb o honynt oll. Ond
wrth y Cristion cyffredin yr wyf fi yn lief-
aru. Nis gelli fod yn sanctaidd os nad wyt
yn ddiwyd mewn galwad gyffredin. Y mae
cyfraith dyn yn cyfrif hwnw yn grwydryn,
a fyddo heb drigle pennodol ; a gair Duw a
farna hwnw yn afreolus a fyddo heb alwad
neillduol i weini a gweithredu ynddi, i ogon-
iant Duw a lles ereill. " Yr ydym yn
clywed fod rhai yn eich plith chwi yn rhodio
yn afreolus, heb weithio dim ;" 2 Thes. iii.

11. Mynai Duw gael ei bobl yn fuddiol, fel

y ddafad a wma les i'r tir y mae yn pori
arno. Dylai pawb fod yn well er y Crist-
ion. Pan ddychwelwyd Onesimus, daeth i
fod yn fuddiol i Paul a Philemon hefyd
{Philem. 11); i Paul megys Cristion, ac i

Philemon megys gwas. Gwnaeth gras *î
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yn was dyfal yn lle bod yn ffòadar. Pro-
ffeswr gwarthus yw y proffeswr Begurllyd.

Ni wna dyji segur dda i neb, ond y niwed
mwyaf iddo ei hun.

2il. Pan fyddo nid yn unig yn ddiwyd,
ond felly o gydwybod. Y mae llawer

yn ddigon iiael o'u llafur mewn galwedigaeth

fydol—nid oes eisieu yspardyn arnynt ; ond
pa beth sydd yn eu gosod ar waitb 't Ai
cydwybod, am fod Duw yn gorcliymyn

iddynt? O, nag e! yna hwy a fyddent
ddiwyd yn eu galwad Cristionogol hefyd;
hwy a weddi'ent mor ddyfal ag y gweithient

;

rhoddent waith heibio mor rhwydd ag y
tarawant ato, wrth orchymyn Duw. Pe
cydwybod fyddai yn agor eu gweithdy
ar ddyddiau yr wythnos, hi a'i cauai ar

ddydd yr Argíwydd. Pan welom ddyn, fel

y gwalch, yn ehedeg ar ol ysglyfaeth y byd
ac heb ufuddhau i alwad Duw, er i gydwy-
bod, yn ei enw ef, ei alw yn ol ac erchi iddo

ddisgwyl wrth Dduw yn y ddyledswydd hon
yn y teulu, a'r llall yn yr ystafell, ond myned
ym mlaen o hyd yn ei helfa fydol, y mae
hwn yn dangos yn ddigon eglur ar negea

pwy y mae yn myned ; nid neges cydwybod,
ond ei chwantau. Ond os wyt ti am rodio

yng ngrym duwioldeb, y mae yn rhaid i ti

fod yn ddyfal yn dy aíwad ar gyfrif crefydd-

ol. Yr hyn a'th wna yn daer mewn gweddi,

rhaid iddo beri hefyd dy fod yn ddiwyd yn
dy orchwyl. Mae yn rhaid i ti ddywedyd,
"Dyma'r lle y gosododd Duw fi ynddo ; nid

wyf fi ond gwas iddo ef yn fy ngweithdy

;

ac yma, rhaid i mi ei wasanaethu ef, fel y
mynwn i'm hegwyddorwas neu blentyn

fy ngwasanaethu innau, canysnidydynthwy
yn eiddof fi, fel yr wyf tì yn eiddo ef."

3ydd. Pan y byddo yn disgwyl íiyniant

ei lafur oddi wrth Dduw, ac yn oì hyny, os

ffyna, yn talu ci ddiolch ymostyngol i Dduw.
Yn wîr, y maent yn cydfyned : y neb ni

wnelo y naill, ni wna y íìaii. Y dyn bydol
nad ä trwy ei ystafell mewn gweddi, i'w

weithdy yn y boreu, wrth ddechreu ei or-

chwyl, nid rhyfedd ei fod lieb ddychwelyd
trwy ei ystacell yn yr hwyr mewn diolch-

garwch i Dduw. Efe a ddeohreuodd heb
Dduw; peth rhyfedd fyddai iddo ddiweddu
gydag ef. Y pryf copyn a nydda ei wê
allan o'i ymysgaroedd ei hun, y mae yn byw
ynddi ar ol ei nyddu : felly dynion sydd yn
dwyn eu bwriadau ym mlaen trwy eu calì-

ineb a'u gofal eu hunain,hwy a hònant hawl
i'r liyn a dybiant yn v, aith o'u heiddo eu
hunain. Cynt yr abertbant (fel y rhai hyny
i'w rhwyd, a'u ballegrwyd: ìlab. i. 16)

i'w callineb a'u diwydrwydd eu hunain, nag
i Dduw. Clywais yn ddiweddar am y
ddyn yn ein dyddiau ni, yr hwn, wedî
ei annog i ddiolch i Dduw am gnwd da o

d oedd ar ei dir, a attebodd fel adyn di-

dduw, "Diolch i Dduw ? Na; yn hytrach,

diolch i'm certwyn deilo!" Ÿmadrodd o

ysbryd butrach na'r tail n ei gortwyr
Ond os myni di fod yn Gristion, rhaid yw
ti gyinab» l Duw yn dy holl ffyrdd, hf

i ar dy ddcall dy hun: a gwna hyn i

i*io ato ef pan gorono llwyddiant c

lafur, i goroni Duw â'r clod. Iacob a lafu

iodd mur ddiwyd, ac a ymbocnodd gyn
maint am y golud oedd ganddo a neb aral

etto, gan osod sail y cwol mewn gweddí
disgwyl y fendith o'r nef (Gen. xxviii. 2(

y mae yn cyfrif y daoedd lliosog a feddifl

nodd yn y diwedd i drugaredd agwirionÄ
y Duw, yr hwn mewn gweddi, a thrw

adduned barchus, a gafodd yn ddarpaJ
iddo, pan ar ei daith i Padan-aram, a'i üx

bererin yn ei law : Gcn. xxxii. 10.

4ydd. Paniyddo'r Cristion yn foddla*

ar y gyfran fechan neu fawr a drefno Du
iddo ar ei ymgais, ac nid yn ymfoddloni a

nad oes modd iddo gael dim sydd we
Angeurhaid oedd yn lle athraw gan y paga*

iaid i ddysgu boddlcmrwydd ; ond tiyf

sydd i ddysgu y Cristion : a thrwy hou
ymlonydda efe dan drefniadau rhaglun»
buw gyda bodd hyfryd, megys yn ewy^
Duw tuag ato ef. Yma y mae duwioldi

mewn goruchaíiaeth
;
pan allo'r Cristíí

fwynhau boddlonrwydd o ragluuiaeth Du
beth bynag a fyddo y ddysglaid o'i tìae

Os ychydig a gasgiodd, nid oes arno eisie

y mae yn foddlawn ar ei bryd bychani
casgl efe lawer, nid oes gauddo ddim y:

ngweddill; fy meddwl yw, dim dros ben
hyn a all ei ras ei iawn dreulio, a'i dro

faethda; dim gormodedd a fyddo yn ti

yn naws drwg o falchder a nwyfîant.

radd hon y cyrhaeddodd Paui : gallai í

mewn helaethrwydd, ac mewn prindc

Phü. iv. 14. Cymmerwch foddlonrwy
oddi wrth dduwioldeb, a chwi a ddygw
ymaith un o'r tlysau goreu a fedd hi yn
mynwes. "Eiwmawryw duwioldeb gy
boddlonrv.Tydd ;" 1 Tim. vi. ÌG.

oed. Pan na byddo galwad neilTduol

Cristion yn gormesu ar ei alwad gylr'redÌB

Yn viir y maehyn yn gofyn gwyliadwriai

gref. Y mae'r byd o natur ormesol

hawdd fydd ymarfer âg ef, a bod hebj
caethiwo ganddo. Fel Agar, pan ddang
odd Abraham iddi barch niwy na cîiyíFred

hi a ddechreuodd ymi*yson â'i meistres,

ymgodi uwch ei llaw ; felly y gwna i

gorchwylion bydol ymgodi uwch law <

gorchwyi nefol, oni chadwn law ddwys
nynt. Yn awr, ymddengys grym du wiolc

yma mewn dau beth :

—

(laf.) Pan na oddefo y Cristion i'
1

chwyl bydol ddifa ei amser at gymmuiM
â Duw, ond y cadwo hwn yn ddigoll o 1

anrheithii 1
;

: byd. Gall y Cri.stion gial

os yniwi n y â hwn ua ehaiíi' efe h
feddwl am un ddyledswydd grefyddol, 1

íoà rhyw esgus neu gilydd i'w threi di

yn yragynnyg i'w fcddylian: j Tî.wt p
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îia yn awr îV wneuthur, a'r cyfaill arall i

iddiclclan âg ef, neu gwsmer i weitio arno.
bfelly,ynolgairy gr doeth, "Y neb a
,alio ar y gwynt, ni haua ; a'r neb a edr-
jho ar y cymmylau, ni feda ;" Preg. xi. 4.

ffly, y neb a edrycìio pa beth a ddywed ei
(iogi, ei elw bydol, a'i anian gnawdol ei
|n, ni weddia, ni fyfyria, ac ni ddeil efe
th gymmundeb â Duw mewn un dclylcd-
ydd grefyddol arall. O ! y mae yn drwnì,
ja fyddo raid i'r meistr oiyn i'r gwas paB i fwyta, a pha bryd i beidio : pan
fdo'r Cristion yn gofyn i'r byd, pa brvd i

jjgwyl wrth Dduw, a pha bryd i bc-idio.
i lle hyn, dylai crefydd osod deddf i'r

1. Yna, y mae crefydd yn ei grym, fel
bson yn ei neròh, pan y gaìlo ddryllio yr
tagodion hyny a fynai ei gtiáw oddi wrth'ei
uw, cyn hawsed ag y torodd yntau ei
'ynau llìn

; pan allo y Cristion weithio ei
dd at Dduw trwy y dorî o rwystrau
lol. "Wele," mecid Dafydd, "yn fy
•allod y parotoais i dý yr Àrglwyd'òl gan

!

o dalentau aur, a miì o filoedd o dalent-
arian;" &c, 1 Cron. xxii. 11 Yr oedd
ddo ddigon o fiyrdd i wario ei drysorau,
$ymmerasai ei attal oddi wrtl y gwaith

;

asai gael esgus teg oddi wrth' v rhyfel-
d yr oedd yn helbulus ynddynt ar hýd ei
rnasiad, a'r rhai oedd yn dihysbyddu ei
sorfa, i arbed y draul hon. Oncl megys
mgosodd Ehufain ei gallu wrth anîon
3 wyr i'r Yspaen, pan oedd Hannibal
h ei phyrth, felly y mn Dafydd
ügos ei sel dros Dduw a'i d, drwy droi
)io y fath symiau mawrion, at adeiladu
h }

rìì

g nghanol trallodau a chostau ei
rnas. Efe yw y Cristion yn wir, a neill-

gryn gyfran o amser beunydd, yng
anol ei achosion bydol, at fîrymmundeb â
r. Pwy bynag y cyfran-dala, neu y tâl
fyr iddo, ni faidd efe fod mor hyf ar
tw a rhod.li icldo ef hanner gwasanaeth.
a gàifî ei amser neillduedig iddo, er i

I gael eu rhoddi heibio â llai. Yn debyg
wr duwiol hwnw, yr hwn, pan ddeual
nser gweddi, pa gyfeillion bynag fyddai
>g ef, a gymmerai genad i'w gàdael,
a hyn o esgus hardd:—" Eod ganddo
ül yn aros i ymddiddan â^ ef." Ei
iw oedd yn ei feddwl.
ü.) Pan na byddo ei orchwylion bydol
broi min ei serchiadau, ac ÿn gadael
u ar ei ysbryd at ddal cymmundeb â
7. Yma y mae duwioldeb yn ei grym.
y gwr priod wedi bod ar led ar hyd y
i yn y naill gymdeithas a'r llall, etto, ni
un o honynt idclo garu ei wraig a'i

t yn llai
: pan ddel adref yn yr hwyr,

iwg ei serchiadau atynt mor gyflawn a
i yr aeth allan

; ie, y mae yn îiawen am
Jyfod oddi wrth bawb ereill atynt hwv
hefn. Dyma hwyl hyfryd o ys'bryd yíi
Ond O ! mor auhawdd yw ei cìiadw.

A elli di ddywedyd O Gristîon, ar ol treulio
diwrnod gyda dy elw bydol a chael dy
groesawu â'r mwyniant a'r hyfrydwch a
ddyry dy feddiannau i ti, dy fod yn dwyn
dy holl galon gyda thi at dy Dduw, pan
<.ldychv/eli yn yr hwyr i'w ydd i ddisgwyl
wrfcho? Ti eíii ddyweclyd mwy nag a álJ.

llawer sydd â phet'h daioni ynddynt. O!
peth anhawcld yw ymddiddan â'r byd ar hyd
y dydd, a'i ysgwycì ymaith y nos, fel ag i

fod yn rhydd i fwynhati cymmundeb âDuw.
Y mae y byd yn gwneud â'r Cristion fel

y gwna y plentyn â'r fam : oni all ei chaclw
rîiag myned allan, yna efe a waedda ar ei

hol am gael myned gyda hi. Oni all y byd
ein cadw ninnau rhag myned i dcìyled-
swyddau cref} ddol, yna, gwaedda am gael
dyfod i'n canlyn : a gwaith mawr fydd ei
wahanu ef a'n serchiadau ni.

6ed/ Y mae i'r Cristion ddangos grym
duwioldeb yn ei ymdclygiad tuag at ereill j
a'r rhai hyn, naiíl ai yn y t ai allan.

PENNOD IX.
Am ddangos grym duwioldeb yn, ac i'n perthyn»

asau teuluaidd.

I. I'n perthynasau teuluaidd. Y mae
llawer, er nad y cwbl o rym duwioldeb, yn
sefyll gartref tuag at y rhai y gosododd
Duw ni yno yn berthynasau iddynt. Ofer
yw siarad am dduwioídeb, oni allwn ddwyn
tystiolaeth oddi wrth ein rhodiad duwiol
ym mysg ein perthynasau. O ! y mae yn
drwm pan fyddo y rhai y mae achos iddynt
ein hadnabod yn oreu, o herwydd eu hymar-
fer beunyddiol â ni, yn dywedyd leiaf am
ein duwioldeb. Nid oes ond ychydig mor
ddigywilydd a dyfod yn noethíon i'r heol-
ydd : os bydd gan ddynion rywbeth i

guddio eu drygioni, hwy a'i? gwisgant pan
ddeuant ar led. Ond pa beth wyt ti gar-
tref ? Pa ofal a chydwybod sy genyt i gyf-
lawni dy ddyledswydd at dy berthynasau
agos ? Nid gwr da yw efe sy ganddo arian
i'w gwario ym mysg cymdeit'hion ar led, ond
heb ddim i'w roddi am ymborth i gadw ei

deulu gartref. Ac a alf efe fod yn Gristion
da sydd yn gwario ei grefydd i gyd ar led,
ac heb adael dim i'w berthynasau nesaf gar-
tref-—sy'n grefyddwr penboeth ym mysg di-
eithriaid, heb ond ychydig neu ddim oDduw

gymmeryd arnyiit broífesu yn y dyled-
swyddau moesol hyny & ddyleut eu cyflawni
tuag at eu perthynasau. Y mae rhai sydd
yn ddigon estronol i broífes, etto yn garu-
aidd a thirion yn eu ífordd tuag at eu
gwragedd. Pa fath brofíeswyr ynte ydynt
hwy sydcl yn ddiog a sarug wrtJí wiagedd eu
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mynwes, y rhaî, trwy eu trawsarglwyddiaeth
arnynt a chwerwant eu hysbryd ac a wnânt
iddynt " orchuddio allor yr Arglwydd â

dagrau trwy wylofain," &c.; Mal. ii. 13. Y
mae gwragedd i'w cael sydd heb fod yn
floeddgar, anynad, a chroes wrth eu gwyr,
er eu bod yn ddieithr i waith gwir ras yn
eu calonau. A ydynt hwy ynte yn rhodio

fel y gweddai i sancteiddrwydd, sydd yn ter-

fysgu yr holl dý â'u nwydau gwylltion? Y
inae rhai gweision sydd, trwy reoliad cyd-

wybod naturiol, yn yragadw rhag iaith ddi-

fri'ol a gwrthun, pan eu cerydder gan eu
nieistriaid : ac ai ni fydd i ras gerdded mor
rhwydd a natur? Grwyddai Dafydd dduw-
iol raor agos yw y rhan hon o ddyledswydd

y saint at wir galon duwioldeb : acamhyny,
wrth ddwys addunedu i rodio yn sanctaidd

ger bron Duw, y mae yn pennodi hyn fel

un sefyllfa amlwg yn yr hon yr oedd iddo

arddangos graslonrwycíd ei ysbryd :
" Bhod-

iaf mewn perffeithrwydd fy nghalon o fewn
fy nh ;" Scdm ci. 2. Ond i bennodi
ychydig o bethau yn y rhai y mae grym
duwioldeb i'w weled mewn golygiad ar
berthynas deuluaidd :

—
laf. Yn newisiad ein perthynasau : y

cyfryw wyf yn ei feddwl ag a allwn eu
dewis. mae rhai nad ydynt wrth ein

dewisiad ni. Nis gall y plentyn ddewis pa
dad a fyn ; na'r tad pa blentyn. Ond, lle

y mae Duw yn rhoddi rhyddid, y mae yn
disgwyl gofal.

(laf.) Awyt tiyndduwiol,acarnateisieu
gwasanaeth? O, edrych am ddangos dy
dduwioldeb yn y teulu a ddewisech, a'r

llywyddion y rhoddech dy hun danynt.
Chwilia fwy afydd yr awyr yn iachus i'th

enaid yn y t nag yn achos dy gorph allan

o'r tý. Y mae liyd yn oed y creaduriad di-

synwyr yn griddfan tan eu caethwaith i

fyd annuwiol ; a phe gallent ddewis, hwy
a'i cyfrifent yn rhyddid, roddi gwasanaeth i

feibionDuw: Rhuf. viii. 21. Ac a fydd \

ti o'th fodd na elli attal hyny, yraroddi tan
lywiad y rliai sydd yn annuwiol, a tithau dy
hun yn blentyn i Dduw? Anhawdd yw
gwasanaethu dau feistr, er iddynt dra-theb-
ygu raewn tuedd: ond ararahosibl yw gwas-
anaethu y ddau hyny, Duw sanctaidd, a
gwr neu wraig annuwiol fel ag i foddio y
ddau. Ond os wyt ti dan gronglwyd y
fath rai, nac anghofia dy ddyledswydd atynt,

er iddynt hwy anghofio eu dylcdswydd at

Dduw. Y mae yn bosibl i'th fìyddíondeb
di atynt hwy eu dwyn i ymofyn am dy Dduw
di er dy fwyn, fel Nebuchodonosor am
Dduw Daniel. Yn ddianiinheu, cyrainerai

annuwiolion grefydd yn fwy difrifol at eu
hystyriaeth, pe byddai mwy o harddwch a
disgleirdeb nefol ar fucheddau Cristionog-

ion yn eu hamryw berthynasau, i'w cym-
mhell i hyny. Caiíf llyfr weithiau ei

ddarllen yn gynt o herwydd harddwch y

Uythrenau
;
yr hwn nî chawsaî ond pr

edrych iddo, pe buasai yr argraphwaith
ddrwg. O ! mor fynych y clywn, f<

meistriaid annuwiol yn taflu ymaith fedd;

iau am grefydd gyda dirmyg, pan ddali

eu gweision })ro.To.scdig mewn fFalsedd, n

y ceir hwynt yn falch ac anufudd, yn ddic

neu ddiofal! Pa beth a ganlyn ar hyn, oi

" Ai dyraa eich crefydd? Cadwed Duw
rhag y fath grefydd a hon !" O ! canraawl
ffyrdd Duw wrth dy feistr, neu dy feistn

anianol ac anuwiol, trwy dy yraddygi
difeius amlwg yn dy le. Ónd gyda hyn, g
i mi ddywedyd wrtììyt, os wyt, er gwnei

dy oreu at ddwyn crefydd ym mlaen yn
deulu, yn gweled fody tir mor oer, fel nad
obaith gweledig o blanu ynddo i Dduw
mae yn bryd i ti feddwl am dy ad-blanu
hun: o herwydd y mae i'w ofni, nas gal'

Ue sy mor ddrwrg i ti blanu ynddo, fod
dda iawn i ti dyfu a chynnyddu ynddo.

(2il.) A wyt ti yn feistr duwiol? I

gyraraerech was i'th d dewis i Dduw gys
ag i ti dy hun. Cofia fod gwaith i Ddi
i'w wneuthur gan dy was gystal ag
thithau : ac a wna efe dy dro di, na w
waith iddo ef ? Yr wyt yn chwennych
gwaith lwyddo a gymmer dy was rae'

llaw onid wyt? A pha sail sydd i ti

addewid, i obeithio y llwydda y gwaith
llaw y dyn, sy'n pechu o hyd wrth
wneuthur l " âr yr amrawiol sydd bechod
Diar. xxi. 4. Y mae gwas duwTiol yn f<

dith fwy nag a feddyliwn ni. Gall h
weithio, a gosod Duw ar waith hefyd,

daioni i'w feistr: "O Arglwydd DduJ
meistr Abrahara, attolwg pâri rai Iwyddii

heddyw, a gwna drugaredd â'ra meisti

Gen. xxiv. 12. Ac )
rn sicr, efe a wna<

gymmaint gwasanaeth i'w feistr trwy
weddi a thrwy ei gallineb yi\ y daith ho
Pe byddech ond am blanu perllan, chn
geisiech y flrwyth-goed goreu, ac ni lwy
ech eich tir â choed afalau surion. Bj
colled fwy trwy was anrasol yn y tý,

phren diles yn y berllan. Craflbdd Dafj
dduwiol, tra y bu yn llys Saul, ar y drw
feddu gweision drygionus ac anwir, cai

â'r cyfryw y cylchynid y brenin annedwj
hwnw ; ac y raae Dafydd yn cyifelj

ei lys i drigleoedd paganiaid anfoesol

chreulawn, ym mysg y rhai nid oedd

hawdd cael mwy o ddrygioni: " Gwae
fy mod yn preswylio yn Mesech, yn cyf

neddu ym rahebyll Cedar;" Salm cxx.

sef ym mhlith rhai mor anferthtddrygioi

a neb yno. A diammheu y parodd hyn
gwr grasol hwn yn ei alltudiaeth cyu dy
i'r goron, wrth weled y drwg o d^r didrt

fwriadu yr hyn a wnai efe, pan wnelai D
ef yn ben ar y fath deulu breninol. "

thrig o fewn fy nh yr un a wnelo dw;

ni thrig yn fy ngolwg yr un a ddywi

gelwydd •" Saìm ci. 7. mae yn penn
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örygau hyn, nîd am y gwnai efe dreulio ei

I

i gyd i'w herbyn, ond am ei fod wedi
,ìffu arnynt yn benaf, yn llenwi tý Saul,

wedi }>eri iddo ei hun ddioddef cym-
lint, fel y gellweh weled yn Salm cxx. 2,

4.

(3ydd.) A wyt ti yn dduwiol? Gweler
|n yn ddewisiad o wr neu wraig. Yr
f yn sicr am rai, a rhai duwiol hefyd, pe

p
gallent ddangos un dystiolaeth arall am

,

duwioldeb heb law eu gofal yn yr achos
pnodol hwn, y gallai gael yn gyfiawn ei

temeu ganddynt hwy eu hunain, ac ereill

fyd. Nid oes un petîi y dangosodd pobl
fol, ie, y rhai a goffeir yn yr Ysgrythyrau,
stal ag ereill, eu gwendid ynddo, neu y
'asant fwy c dramgwydd a rhwystr
üdo nag yn y peth hwn :

" Gwelodd
libion Duw ferched dynion mai teg oedd-

p
hwy ;" Gen. vi. 2. Buasai un yn medd-
p. edrydiiisai meibion Duw am ras yn y
on yi> hytrach na thegwch yn y wyneb

;

31 gweJwn. fod hyd yn oed y rhai 'hyny,
ìthiuu, yn troi i mewn lie y cânt yr
foöà gwychaf, heb ymofyn lîawer pa ras
d r\v gael yn preswylio oddi mewn. Ond
iscion, na fydded i ifaeledd neb yn y pech
n, ei mor dduwiol oeddynt ffordd arall,

wneud di yn llai dy ofal yn dy ddewisiad.
ehcffaodd Buw am eu harferiad hwynt i

í ddilyn ond ei ochel. Cristion musgrell
hwnw^ a lwngc y cwbl a wna y saint
ci bilio, Ai nid yw yn ddigon fod

.uwiolion yn tori eu gyddfau dros bech-
u y saint? Ond a redi dithau ar eu
f/i ì dorì dy grimogau? Na, edrych di
Fgwr hwn a'r wraig dduwiol acw, gan
weo'yd, Hwy a allant briodi i'r cyfryw
lu halogedig, a gorwedd yn ochr medd-
\,

_
tyngwr, &c. Edrych at y rheol, O

ätion! os myni gadw grym duwioldeb.
nae hon yn eglur, fel pelydr yr haul, yn
ifenedig yn y Beibl :

" Na ieuer chwi yn
hymmharus gyda'r rhai digred; canys
gyfeillach sydd rhwng cyfiawnder ac
iyfiawnder?" 2 Cor.yi. 14. Alleymae
rhoddi i'r weddw genad i briodi dra-
h, y mae efe etto yn cofio gosod terfyn
:hyddid hwn ;

" neb a fyno
; yn unio-

yr Arglwydd ;" 1 Cor. vii. 39. Craff-
ar hyny—" Yn yr Arglwydd," sef yn

glwys. Y mae pawb sy heb flydd, heb
lw yn y byd. Yn yr eglwys y mae
int a theulu yr Arglwydd. "Yrydvch
priodi allan o'r Arglwydd, pan bríod-
o deulu yr Arglwydd. Neu, yn

^-rglwydd, sef, yn ofn yr Arglwydd—
i'i genad a'i fodd ef. Addefwn oll fod
iddas cael cydsyniad y rhieni

; ac onid
a cael cydsyniad dy dad nefol ? Ac a
synia efe i ti roddi dy hun i anifail,
iwyn, neu bryfyn daear? Taloddgwyr
ìol yn ddrud am y fath briodasau. Pa
blaalaethus a fu Dalilah i Samson?

Ac nid un o'r cysuron mw^af fu Mical i

Dafydd ? Oni fuasai yn weìl iddo briodi y
llangces dlotaf yn Israel, a hi yn dduwiol—
er meddu dim ond y dillad am ei chefn

—

na'r fath gyfeilies wawdgar a'i gwatwar-
odd ef am ei zel dros ei Dduw ì

2il. Trwy ymgais am i'n perthynasau
gael hawl yn Nuw. Yn wir nis gall y
Cristion gyfranu gras i'w blentyn, na pheri
i'w wraig etifeddu ei dduwioldeb, fel y gall
yn achos ei diroedd ; etto, rhaid yw iddo
wneud ei oreu at eu cael i hawl yn Nuw.
Pa ham y gorchymynodd Duw i Abraham
enwaedu ar holl ddynion ei d? Yn
sicr yr oedd am beri iddo fyned mor bell ag
y gallai, i'w tynu i gyfathrach a pherthynas
â Duw. Y mae perthynasau agos yn galw
am serch cariadus. Ni wna gras ein dysgu
i'w caru yn llai nag o'r blaen, ond i'w caru
yn well. Y mae yn troi ein cariad i lwybr
ysbrydol, ac yn peri i ni ddymuno yn benaf
eu lles bythol hwynt. Pa beth arall sydd
yn nodedig yng nghariad y Cristion uwch
ìaw ereiil ? Onid yw y paganiaid yn ystor-
io daoedd i'w plant ýma ? Onid ydynt yn
gofalu am gefnau a boliau eu gAveision yn
gystal ag ereill? Ydynt yn sicr; eithr y
mae yn rhaid i'ch gofal chwi ragori ar hyn.
Yr wyf yn cofìo fod Awstin, wrth son mor
fawr y canmolai rhai ei dad, am ei gost a'i

ofal i'w ddwyn ef i fyny—ie, dros ben ei allu—yn gwneud yr achwyniad athrist hwn;
" Pryd nad oedd gofal fy nhad, yn y c\\ bl,
am fy nwyn i fyny i ti: yr oedd am i mifod
yn areithiwr, neu yn hytrach yn ddiffeithw.t,
o ran ymostwng i ti, fel Cristion." O fy
mrodyr ! os yw Duw yn werth eich cydnab-
yddiaeth chwi, onid yw efe felìy iddynt
hwythau hefyd, sydcl mor agos ac anwyl
genych ?

^
Y mae un t yn awr yn eich cyn-

nwys : ai ni ddymunech i'r un nef eich
derbyn ? A ellwch chwi feddwl heb grynu
am i'r rhai uydd yn cyd-fyw yn yr un teulu,
fyned, pan chwalo angeu y t, y naill i uffern,
a'r llall i'r nef ? Yn sicr, nid ydych yn
debygol o g&eì nemawr o lawenydd ar y
ddaear oddi wrth y rhai y mae arnoch ofn
na chewch eu cyfarfod yn y nef. Wrth
ddeddf Lycurgus, yr oedd i'r tad na roddai
addysg i'w blentyn yn ei febyd, golli y cym-
mhorth oedd ddyledus iddo oddi wrth ei

blentyn yn ei henaint. Er nas gallaf fî

wirio am iawnder y ddeddf hono, etto, gallaf
ddywedyd hyn, yr hyn a orchymynodd efe
yn anghyfiawn, y mae Duw yn dra chyfiawn
yn ei oddef ; bod i'r rhai na ddysgant i'w
planteu dyledswydd i Dduw, golliyparch a'r
anrhydedd a ddylid eu talu iddynt gan eu
plant : ac felly am berthynasau ereili hefyd.

3ydd. Gwylia rhag i'th berthynasau fod
yn fagl i ti, neu ti iddynt hwy. Y mae y
fath deuluoedd gerwin i'w cael, na wnânt
ond arwain eu gilydd i brofediga«th, drwy
dynu allan lygredd eu gilydd, o'r naill
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ben i'r ftwyddyn i'r UaîL A pha enw a
roddsvn ar y fatb dai, ond rhyw ufftrn ar y
ddaear ì Galldyn £yw mor ddiogel o ran

ei gorph mewn t a'r pla ynddo, ag y gall

yno o ran ei enaid. Ac yn ddiau nid vw y
rhai duwiol mor bell allan o berygl, fei nas

gall y diafol ddefnyddio eu nwydau, i boeui
a halogi eu gilydd. Sicr wyf ei fod ef yn
dra awchua i'w diygu yn y flfbrdd hon, ac

yn llwyddo yn rhy fynych. Ofn Abrahani
a osododd y fagl i Sarah ei wraig

;
yr hon

a dynwyd yn nawdd i lcdrithio, er ìnwyn
un a garai hi mor anwyl : Gen. xii. 23. A
serch gwresog Rebecca at lacob, gyda'r
parch oedd ei íle a'i chariad hi yn ei fynu
yng nghalon Iacob, a'i gwnaeth ef, o fod yn
r syml, yn r o ddichell, i dwyllo ei dad
a'i frawd. A hyn, er ei fod yn beehod rhy
fawr iddo ei iyngcu ar y cais cyntaf, fel y
gwelir yn Gen. xxvii. 1.2—"Byddaf yn ei

olwg ef fel twyìlwr; ac a ddygaf arnaf
fellcîith, ac nid bendith ;" etto, trwy ychydig
ddyfais gan ei fam, y mae ei wddf megys yn
eangu ; a'i lyngcu a wnaeth ar ol cychwyn
ei wrthod. A rhai duwiol oedd y ddau.
Edrych gan hyny atat dy hun, rhag i ti

ddwyn pechod ar dy berthynasau. Byddai
yn ofid trwm arnat, weled dy wraig, plentyn,

neu was, yn glaf o'r pla a ddygasit ti adref

iddynt, neu yn gwaedu gan archoll a rodd-
aist iddynt yn ddisymmwth. Och ! gwell
fyddai hyn na'u llygru â phechod, a'u

harcholli âg euogrwydd trwy dy waith di.

A bydd mor ofalus i gadw dy enaid rhag
cael haint oddi wrthynt, a rhag ei anadlu
arnynt. Mae dy gariad yn fawr at dy
wraig: O! na äd iddo wneud afal temtasiwn
yn fwy teg a dymunol pan ei cynnygier i ti

o'i llaw hi. Yr wyt yn caru dy hun, i'e, dy
Dduw, yn rhy brin, os ceri hi mor bell ag i

bechu er ei mwyn. Yr wyt yn wraig
ufudd; ond ufuddhâ yn yr Arglwydd.
Gwyìia rhag troi llechau y gorchymynion,
wrtli osod y seithfed o flaen y cyutaf.

Edrych am ei ran yn deg i Dduw, cyn i ti

dalu dy ufudd-dod i'th wr. Gofyn i dy
enaid, A allaf fi gadw gorchymyn Duw
wrth ufuddhau i orchymyn fy ngwr.
Wrth dalu dyledion, taler yn gyntaf y rhai

sydd yn ddyledus yn ol y rhwymedigaethau
amlaf a chryfaf. Ac i bwy yr wyt ti yn
fwyaf rhwymedig, i Dduw ai dy r, sydd yn
beth hawdd ei atteb : a hyn am bob perth-

ynas arall. Dos mor bell gyda dy berthyn-

asau ag y gelli deithio yng nghymdeitlias

Duw, a dim pellach ; os na fynit adael dy
sancteiddrwTydd a'th gyfiawnder o'th ol ; ac

y mae y golled o'r rhai hyn yn ormod i ti

ddisgwyl y gallant hwy ei thalu yn ol i ti.

4ydd. Yna y mae duwioldeb yn ei grym,
tuag at ein perthynasau, pan fyddo y Crist-

ion yn ofalus i ddefnyddio grasau ei ber-

thynasau, a thynu y lles a allo ei gael o

honynt tra y maent gydag ef. Fe allai fod

genyt dad duwiol, gwr neu wr.o'o; rasol : n
pe DT Idai ond gwasyn yteulu a >i dduwiol
mae budd i'w gael o'i ymarweddiad a'i y
adroddion graaoL Duwioldeb, felyrenai
fe'i dengys ei hun cyn hir lle y byddo
aros. O Gristion ! os oes y fath ddyn du
iol gyda thi yn y teulu, dal sylw pa beth

dy addysg a elli gael gan y fath un yn
eiriau, dyledawyddau addoliad, ymddygi
dan gystudd, derbyniad o drugaredcü

mwynhâd o sabbathaú ac ordinhadau,

cyflfelybj hefyd, er dy adfywiad a'th gj
nydd yn llwybr sancíeiddrwydd. Paro

y prophwyd i'r weddw ddwyn yr holl les

oedd ganddi, neua allai hi ì'enthycio, i d(

yr hyn a redai o'r ysteniad olew oe

ganddiyn ei th, a thaìu ei dyled gydag»
2 Bren. iv. 3. Ýnsicr, yr wyf yn meddwi
byddai yn gynghor da i rai sy'n cwyno (^

a allent yu wir gwyno) mor isel a thla^

ydynt o ras, ar iddynt (îdefnyddio yr ol

sanctaidd íiwnw o ras sy'n defnynu
wefusau a bucheddau eu perthynasau da
iol. Trefnwch eich côf, cydwybodi
calonau, a s"êrchiadau, fel llestri i dderb

pob tywalltiad o dduwioldeb a ddaw^ o|

wrthynt. D}T gôf, dalied a chadwed hwi

yr addysgiadau, ceryddon, a chysuron,

dynant hwy allan o'r gair. Dy gydwybi
cymmhwysed hi y rhai hyn at dy enaid

hun, nesy dyferont oddi yno i'th serchiadi

ac y syrthiech dithau mewn cariad fwy f

â sancteiddrwydd, drwy eu canmol
hwynt o honi i ti. Peth trwm yw ystyri

pa gam-ddefnydd a wna calon ddrygioi

o ddoniau a grasau y duwiolion y mae
cyfryw yn byw gyda hwTynt, yn groes

hyn a wna enaid syml, isel, wrth eu gwe
yn llewyrchu. Ni wna calon anfad <J

cenfigenu ac ymddigio yn fwy wrth y fí

un ; ac yn lle bod yn well, hi a wmeir

waeth. Önd yr enaid diíFuant a ymgais.j

drysori y cwlvi er ei fudd. Pan fynegol

Ioscphei freuddwyd pro}ìhwydol i'w frod

eu cenfigen, oedd o'r blaen yn mygu yn
mynwesau, a daniodd yn ebrwydd ; ac

;

nihen tro, hi a dorodd allan yn Hìani, yu

creulon waith annaturiol a gyflawnaa

arno. Dyua yr holl ddefnydd a wnaethi

hwy o'r peth. Ond am Iacob dduwi

dywedir, mewn cyferbyniad iddynt hw

"Eifrodyra genfigenasant wrtho ef ; c

ei dad a ddaliodd ar y peth ;" Gcn. xxr

11. Efe a'i trysorodd at ddefnydd û
llaw, fel yr hyn oedd â rhywbeth o Dd
ynddo. Gwna dithau felly, Gristion,

anadliadau sanctaidd yr Y^bryH a anad

o fewn dy gylch.

Dal sylw ar eiriau nodedig yn ymddy<

anion y rhai grasol, fel y gwneit â ch;

nwysiad rhyw lyfr rhagorol a fenthyci^

i tii'w ddarllen am dro. Yn wir, ar í

modau o'r fath, a dim sicrach, yr ydyn:

yn mwynhau ein cyfeillion a'n perthyna'



GWISGO DWYFRONTEG CYFTA"\VNDKTt. 20.5

•asoî. Nid ydynt ond benthyg i ni am
; ac (defnyddiwn rri hwynt, neu beidiwn)

eìwir ani danynt cyn hir. Ac a fydd er
• di ymadael â hwynt, cyn i ti gael

lon i geîsio lles drw}rddynt? Yr oedd yn
aadrodd dwys o eiddo y gwas parchedig
nnv i Dduw, Mr. Bolton, wrth ei blant,

ei glaf wely, "Yr wyf yn gorchymyn
chwi, O fy mhlant, na cbyfarfyddoch
mi Yii y dydd mawr ger bron brawdle
ist, mewn cyrlwr di-Grist a di-ras." Y
.e Duw yn cadw cyfrif manwl o'r modd-
t a ddyry efe er ein iachawdwriaeth : ac

1 o'r radd isaf y mae bucheddau ei wTeis-

duwiol. Chwi ellwch graffu fod Duw
dra manwl yn yr Ysgrythyr i goffau am
>aid yr amser y bu ei weision ffyddiawn
w ar y ddaear : ac yn sicr ym mysg rhes-

iu ereiìi, efe a fynai i ni wybod ei fod yn
ddwl cyfrif â'r rhai a gyd-oesodd â
ynt, am bob blwyddyn, îe, dydd, ac awr,
awsant yn eu pìith. Iîwy a gânt wybod
ganddynt brophwyd, tad iieu "briod,

Id yn dduwiol ; a'u bod wedi eu cael am
ry o amser ; ac y myn Duw ofyn iddynt
ddefnydd a wnaethant o honynt.

PENNÜD X.
ymarfer grym duiüioldeb yn ein Jiymddygiad

at ein cyramydogion oddi allan.

;. Nid oes i'th gyfiawnder tuag at ereill

s gartref, ond rhodio allan i'r heolydd ac

weled â'th gymmydogion o amgylch. Y
yn rhaid i'th ymddygiad atynt, a'th

arweddiad yn eu mysg, fod yn sanctaidd

iyfiawn. Yn yr ysgrythyr, y mae cyf-

nder,' a byw yn gyfiawn, yn fynych yn
nwys holl ddylëdswydd y Cristion at ei

rmydogion ; ac felly i'w wahaniaethu odcli

h dduwioldeb, sydd â Duw yn wrth-

ych agosaf ganddi ; a sobrwydd neu gym-
íroldeb, sy'n gyntaf yn ein golygu ni ein

lain. Gwehvch hwynt oll ynghyd:
ii. 12: lle y dywedir fod " gras Duw,
hwn sy'n dwyn iachawdwriaeth, yn ein

gu ni i fyw yn sobr ac yn gyfiawn, ac

àduwiol, yn y byd sydd yr awr hon."

leb a fynai fod yn angeu i'r tri hyn, nid

id iddo ond gwanu un o honynt—nid

ethpa un—fe red bywyd sancteiddrwydd
n trwy un drws, y naill neu y llall, pa
ynag y rhoddir yr archoll. Y mae yn
fod math o gyfiawnder moesol, a'n gâd
n fyr o wir cìduwioldeb ; ond nid oes

p gwir dduwioldeb, a'n gâd ni yn fyr o

awnder moesol. Er fod yr enaid teiml-

l i'w gael mewn anifail, heb yr unrhes-

)1, etto, nid yw yr enaid rhesymol i'w

niewn dyn, heb yr un teimladol. Gan
gras a sancteiddrwydd yw yr egwyddor
af, y mae hi yn cynnwys y llall ynddi

un. Dyma yr urddas a'r bri sy'n ddyl-

edus i GrÎBtionogaeth, a'r egwyddor ddad-
ganedig ganddi yn yr efengyí, a bydded eu
gelynion yn farnwyr; sef, er fod rhai a'i

proffesant hi heb fod o'r bobl oreu, etto, na
ddysgasant eu hanghyfiawnder gand li hi.

Tra chywir y dywedodd un, " Ni ddichon
un Cristion fod yn ddrwg, oddi eithr iddö
fod yn rhagrithiwr." Gan hyny, naill ai

gwad dy fedydd, ai ffìeicldia y meddwl am
bob anghyiìawnder. Yn sicr, ti ellit ddiangc
yn well, pe gadewit i'r byd wybod nad wyfc

yn honi perthynas â Christ, cyn i ti arfer y
fath ddrygioni. Y mae rhai yn wan yn eu
barn : pa le y ceir Aristotle, Socrates, a
Cato, a rhai Ethniciaid yn chwaneg, a fu

yn enwog am eu cyfiawnder moesol
;
pa un

ai yn y nef ai yn uílern. Ond a fu erioed

un a ammheuodd pa bëth a ddaw o'r Cristion

anghyfiawn mewn byd arall? Y mae
uffern yn safnrythu am y rhai hyn
uwch law pawb ereill. "Oni wyddoeh
chwi," medd yr Apostol, "na chaiíf y
rhai anghyfiawn etifeddu teyrnas Dduw V
1 Cor. vi. 9. Fel pe dyweclasai, Yn sicr,

ni chollasoch wasanaeth eich rhes ivm, fel ag
i dybied fod lle i'r fath anifeiliaid a'r rhaá

hyn yft y nefoedd. Ac onid oes i'r anghyf-
iawn, pa agen o obaith sydd am iachawdwr-
iaeth y rhai y mae yn eu hanghyfiawnder
fihvaith mwy o erchylldra nag a all jv
eiddo neb arall yn y byd ei gynnwys ?

Caifí' y paganiaid, am eu hanghyfiawnder
hwy, eu cyhuddo a'u condemnio fel gwrth-
ryfelwyr }^n erbyn y ddeddf : felly y caitî

y Cristion anghyfìawn, a hyny yn ddyfnach.
*Ond y cyhuddiad trymaf tu hwnt i gym-
mhariaeth, ac a esyd y pwys tryraaf olawer
ar hwn nag ar y lla.ll, yw hwnw a dclwg yr
efengyl i mewn, ei fod trwy ei anghytiawn-
der, wedi bod yn elyn croes Crist : Phil. iii.

18. Yn wir, pe byddai ar ddyn chwant
dangos ei falais i'r eithaf yn erbyn Crist a'i

groes, ni allai Satan mo'i helpio i'w ddangos
yn fwy cyflawn, na thrwy ymwisgo â phro-
ífes wych o'r efengyl, ac â hon am dano,

ymdrybaeddu yn jn j ífos fudr a ífìaidd o

arferiadau anghyfiawnder. O ! fel y gwna
hyn i'r byd halogedig gablu enw Crist, a

fíreiddio hyd yn oed y broffes o hono, pan
welant ddim o'r budreddi hwn ar wyneb
ymddygiad y rhai a ymhonant i'r enw o

saint, yn fwy nag y gwna ereill ! Pa beth ?

A gelwydda y tafod hwnw wrrth ddyn, a fu

gynneu yn gweddio mor daer ar Dduw. A
gaiff y llygaid hyny eu hanfon ar neges

chwant neu genfigen, a dynaist ti ychydig

funydau yn ol oddi ar y Beibl, oddi wrth
ddarllen yr oraclau sanctaidd hyny ? A
roddir y dwylaw hyny a estynwyd ychydig

yn ol yn ddefosiynol tua'r nef, yn lìogeli dy
gymmydog i'w ysbeilio ef o'i eiddo? Y
coesau ar y rhai y cerddaist ddoe i addoliad

cyhoeddus Duw, a gânt hwy dy ddwjn hedd-

yw i'th siop, neu y farchnad, i hudoathwyllo.
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Mewn gair, a wyt ti yn meddwl cyfnewid

â üuw, iä ag i gael, trwy rith mwy o sel

drosto yn y llech gyntaf, ryddhâd o ran y
pwngc o gyfìawnder yn yr ail lecbJ A
fydd i'th gariad rhagrithiol at Dduw esgus-

odi dy falais a'th genfìgen, gan ba rai y
mae dy galon yn chwyddo yn erbyn dy

gymmydog? A wna dy ddefosiwn at

Dduw dy ryddhau oddi wrth dalu dy ddyl-

edion i ddynî Na ato Duw i ti dybied

felly. Ond os wyt, cynghor Pedr i Sinion y
swynwr yw fy nghynghor innau i tithau

:

"Edifarhâ'am dy ddrygioni hwn, a gweddla

Dduw a faddeuir i ti feddylfryd dy galon ;"

Act. viii. 22. Yr wyf yn enw Duw yn

galw ar bob un sydd yn gwisgo lifrai Crist

i wneuthur cydwybod o'r rhan hon o gyf-

iawnder, megys na fynech ddwyn ar eich

penau ddial Duw am yr holl gableddau

hyny, y darfu i noethni rhai proffeswyr yn

y peth hwn, 'ie, ac arferion bryntion rhai

rhagrithwyr, roddi achlysur i fyd annuwiol

eu bytheirio allan yn erbyn Crist a daionus

ffyrdd duwioldel). Yn awr, fe gedwirgrym

duwioldeb yn y mater hwn, pan yr edrycher

at y ddau betlì hyn :

—

laf. Pan fyddo ein gofal yn unffurf, ac

mewn arferiad cyfartal ; sef i ^ynigàís am
gyflawni y naill ddyledswydd at ein cym-

mydog gystal a'r llaìl. Canys ni a ddylem

wybod í'od cyfiawnder, sydd, fel y dywed un,

yn rhedeg drwy bob gorchymyn, fel pe

byddai yn wythien i bob gair o'r ail lech.

Y mae hwn yn galw am ufudd-dod dyledus

i rieni naturiol, gwladol, ac eglwysig, yn y
j)ummed gorchymyn ; am ein gofal i gadw
bywyd ein cymmydog, yn y chweched; ei

ddiweirdeb yn y seithfed ; ei ddaoedd yn yr

wythfed ; ei enw da yn y nawfed ;
a'n dym-

uniadau o fewn eu terfynau addas, rhag

chwennych eiddo ein cymmydog yn y ddeg-

fed. Yn awr, megys y cynnelir iechyd yn

y corph, trwy gadw yn agored dramwyfeydd

y bywyd, i'r ysbrydoedd rydd symmud o'r

naill ran i'r lìall: y rhai hyn, os unwaith eu

hattelir rhag cyflawni eu swydd yn unrhyw
ran, bydd iechyd y corph yn ebrwydd mewn
perygl. Felly yma, cedwir ysbryd a bywyd
duwioldeb yn y Cristion, trwy ofal ac ym-
gais duwiol am gadw'r galon yn rhydd a

pharod, i fyned o'r naiíl ddyledswydd i'r

llall, sydd ar ddyn i'w gymmydog, yn ol yr

amryw rodfeydd, sydd ym mhob gorchymyn
iddo ymsymmud ynddynt.

2il. Pel y mae yn rhaid i'n gofal fod yn
unffurf , feliy rhaid i'r ysgogydd a'r egwyddor

dumewnol, sydd yn ein rhoddi ar waith, ac

yn pcri i'r holl olwynion hyn droi, fod yn
efengylaidd. Y mae'r gorchymyn yn ffordd

ym mha un y gellir cael Iuddew, a Christ-

ion, a phagan hefyd yn teithio. Pa fodd yn

awr y gwahaniaethwn ni Gristionoddi wrth

y lleill, pan fyddo pagan ac Iuddew hefyd

yn rhodio gydag ef yn yr un ddyledswydd,

&

ac yn ymddangos yn blant mor ufudd, j

wragedd mor ymostyngol, yn ddeiliaid m<

ffyddlawn, yn gymmydogion mor garedi

a'r Cristion ei hunan? Yn wir, nid o

modd i wahaniaethu, oddi eithr yn
. 3

egwyddor ba un, a'r diben i ba uny gweitl

rcda efe. Gan hyny, edrych yn dda at hyi

os amgen, yr wyt aílan o'r ffordd, tra y t

bygid dy fod ynddi. Peth tra chyffred

yw, fod dynion yn gwneud cam â Chlîi

pan wnânt yn uniawn â'u cymmydogion

:

hyn a wneir, pan na byddo Crist yn cael

olygu yn y weithred, ac na byddo carii

ato ef yn ein cymmhell iddi. Heb hy

gelli fyned am bagau gonest ; ond nis ge

fod yn Gristion cywir. Bwrw fod gw;

tan ymddired gan ei feistr, i fyned a tha

i ryw r swm o arian ;
yntau yn gwnei

hyn, etto, nid o barch dyledus i'r gc

chymyn, nac o gariad at ei feistr, ond rh

y cywilydd o gael ei ddal feUleidr. Yn
achos hwn cai y gwr ei ofyniad : ond fe g

ei feistr gam mawr. Y cyfryw gam a wj

pawb sy'n unig yn foesolwyr, a'r Arglwyi

Iesu : y maent yn dra manwl a chyfiav

yn eu marchnadaeth â'u cymmydogion ; oi

ar yr un pryd yn dra chamweddus at Gri

am na wnânt y pethau ar ei gyfrif ef . H;

a wna ein cariad at ein cymmydog yn gari

efengylaidd : ac y mae yn ol enwad Cri

yn " orchymyn newydd ;" Ioan xiii. 34, »

pan fyddo ein cariad at ein brawd yn cyj

meryd tân oddi wrth ei gariad ef atom :

Nis gellir dywedyd ein bod, mewn yat

efengylaidd, yn cyfiawni un gorchym;

oddi eithr i ni yn gyntaf garu Crist, ac y
ei wneud er ei fwyn ef.

u O clierwch

cedwch fy ngliorchymynion ;" Ioan x

15. Yma sylwch, megys y gosododd Di

ei enw o flaen y deg gorchymyn: felly

mae Crist am yr un achos, yn gosod ei ei

yntau o flaen ufudd-dod y Cristion i bob 1

o honynt; fel y byddo i'w bobl eu ca(

megys ei orchymynion ef, ac hefyd o gari

ato ef
,
yrhwn a'i dygodd o d caethiw

gwaeth nag oedd yr Aipht i IsraeL

PENNOD XI.

Yn cynnwys naw neu ddeg gyfarwyddiadau,

cynnorthwy i'r rhai sýn chwennych cynnal gr

ymarweddiad sanctaidd a chyfiawn.

Y mae y trydydd peth a bennodwyd *

drin y pwngc yn dyfod yn awr i'w ystyri

ac y inae hyny trwy osod cyrarwydd;

mewn ffordd o gynghor, ac er cynnorth

í bawb a fyddo am gynnal grym duwiolc

a sancteiddrwydd yn eu rhodiad beunydd)

dosb. 1.

laf. Bydd 'sicr o gael sail dda wedi

gosod, ar ba un y gellir codi yr adei 1

hardd o ymarweddiad sanctaidd a chyfia^
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3 ni tliâl i'r sail fod yn llai na chyf-

Wridiad trwyadl yn y galon, trwy nerthol

eithrediad Ysbryd sancteiddiol Duw
ìot. Y mae yn rhaid i ti fod yn gyf-

wn a sanctaidd, cyn y gelli fyw yn gyfìawn
sanctaidd. Oni fydd y llong o iawn

neuthuriad ar y cyntaf, wedi ei chyfrwymo
1 gyd-bwys yn ol deddf y gelfyddyd hono,
yth ni noíia hi yn daclus : ac oni fydd y
don wedi ei newydd-ffurfìo trwy waith yr
[abryd, a'i llunio yn ol deddf y creadur
jìwydd, yn yr hon y mae yr " hen bethau
eCá myned heibio, a phob peth yn cael ei

jneuthur o newydd" (2 Cor. v. 17), byth ni

idia y dyn yn sanctaidd. Gras pur yn
jìstr y galon yw yr hyn a bortha broffes yn
lamp a sancteiddrwydd yn y fuchedd ;"

:at. xxv. 4. Yn awr, y mae y newidiad
iwyadl hwn yn dy galon i edrych iddo, yn
jiwedig yn y ddau beth hyn :

—

i(laf.) Am iddo fod yn newidiad wedi ei

neud yn dy farn am bechod a thueddiad

f
galon tuag ato. Bu genyt gynt y fath

/b am bechod ag oedd yn ei wneud yn ddy-
unol : buost yn edrycli arno fel Efa ar y
•wyth gwaharddedig ; cyfrifaist ef yn deg
ìwn golwg, yn dda am fwyd, ac yn wertìi

ddewis a'i ddymuno genyt. Os wyt yn
rhau o'r un meddwl, bydd dy ddannedd
l dyfru a'th galon o hyd yn hiraethu am
no. Gellir, fe allai, dy gadw rhag dad-
n a dangos meddwl dy gaìon am dro : ond
l dau a fyddo yn caru, er eu cadw ar wa-
,n gan eu perthynasau, hwj a ddiangant
ryw dro at eu gilydd tra y byddo eu serch

un ag oedd ; felly y gwnei ditb.au at dy
want. Ac am hyny, na orphwys hyd oni

i ddywedyd dy fod yn fíìeiddio ac yn casau

chod mor llwyr ag y buost erioed yn ei

ru.

(2il.) Edrych am fod y fath newidiad yn
farn a'th galon ag a baro i ti yn dy galon
afoddhau ac ymhyfrydu yng Nghrist a'i

chymynion sanctaidd. Yna, ni bydd
mawr o achos ofni i ti ddirywio pau rwym-
di wrtho ef a'i wasanaeth gerfydd y llinyn

calon o gariad ac ymfoddhâd. Nid ydyw
Idiafol yn ei gael yn waith caled i wahanu
rn oddi wrth ei ddyledswydd, pan na bu
nddo erioed hyfrydwch na gwir foddhâd
th ei gwneuthur. Y dyn nad yw ei alw-
igaeth yn ei foddio nac yn cyttuno â'i

ian, fel y dywedwn, ni ragora efe byth
iddi. Fe ddysg ysgolhaig fwy mewn
pthnos, pan ddelo i íiasu dysg ac i'w phrofì
i felus, nag a ddysgai mewn mis pan elai

ysgol dan ofn ei feistr ac i'w foddio ef,

d ei hun. Craffwch ar unrhyw ddyn, y
:ie yn fwy ei ofal yn y peth y cymmer efe

lifyrwch ynddo, ac yn fanylach yn ei gylch
L dim arall. Os bydd ei galon ar ei ardd,

j,
mor drefnus y cedwir hi ! Caiff ei llyfn

Lrddu ; ac fe chwilir am yr holl lysiau a'r

janigion rhagorol a ellir eu cael o gariad

neu am arian. Ai glendid yw y peth yr
ymhyfryda un ynddo? Mor gywrain a
dichlynaidd fydd y fath un wrth ymwisgo.
Prin y gyr pa bryd y bydd yn ddigon
gwych. Yn ddiau, fel hyn y mae yma:
enaid a fyddo yn gwir garu Crist, ac yn
ymhyfrydu mewn sancteiddrwydd, gosodir
allan ei holl rym arnynt. Os gall efe ond
rhagori ynyr un peth hwn, bod ynfwy sanct-
aidd, yn fwy nefol, efe a rydd genad i ereill

redeg o'i flaen mewn unrhyw beth arall.

DOSB. II.

2il. Bydd sicr o gadw dy olwg ar y rheol

y mae i ti rodio wrthi. Y mae i bob galwed-
igaeth reol i'w dilyn, perthynol iddi ei hun

;

a hon yn gofyn pob myfyriaeth i gael edrych
iddi : ac heb hyn ni wna dyn ond gwaith
bongleraidd. Ni fedd un galwad y fath
reol sicr a deddf berffaith i fyned ym mlaen
wrthi ag a fedd y Cristion. Am hyny,
mewn celfyddydau daearol a galwedigaethau
bydol, y mae dynion yn amrywio yn eu
ffordd a'u dull, er bod o'r un gelfyddyd, am
na feddant un reol berffaith, nas gall unroddi
chwímegiad ati. Ond y mae gan y Cristion

un rheol sefydlog; gair Duw a ddichon
wneut^.ur dyn Duw yn berffaith. Yn awr,

y neb a*fynai ragori yng ngrym duwioldeb,
rhaid iddo ddyfal chwilio hwn. Y meddyg,
efe a chwilia ei Galen; y cyfreithiwr, ei

Littleton; a'r philosophydd, ei Aristotle—
meistriaid yn y celfyddydau hyn. Pa faint

mwy y dylai y Cristion ymgynghori â'r

gair, fel ag i benderfynu wrtii ìiwnw, a
chael ei dynu ganddo, yn fwy na thrwy res

gyfan o ddadleuon gan ddynion? "Ni
allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond
dros y gwirionedd," medd Paul ; 2 Cor. xiii.

8. O Gristion, pan fyddo gair da yn rhoddi
ei lais y ffordd hon, cyfeillion a pherthyn-
asau y ffordd arall

;
pan archo elw i ti

wneud fel hyn, a phleser fel arall, dywed di

fel Iehosaphat yn achos Micea :
" Onid

oes yma un prophv/yd i'r Arglwydd
mwyach, fel yr ymgynghorem âg ef ;" 1

Bren. xxii. 7. Onid oes yma air Duw i mi
benderfynu wrtho, yn hytrach nag wrth un
o'r prophwydi celwyddog hyn ? Yn awr, y
mae tair ffordd yr ä dynion yn groes i'r cyf-

arwyddyd hwn ; a'r cwbl o honynt yn
ddinystriol i rym duwioldeb. Rhai a rod-

iant heb un rsol ; rai wrth gau reoì ; a rhai

y wir reol ond yn rhanol. Y cyntaf yw
y dyn diddeddf a'r penrliydd : yr ail yw y
poethyn ofergoelus : a'rtrydydd yw yrhag-
rithiwr. Gochel y rhai hyn oll, oddi eithr

dy fod yn meddwl llindagu duwioldeb.

(laf.) Gwylia rhag dwyn ymaith y rheol

a esyd Duw o'th ílaen, fel y gwna yr An-
tinomiaid a'r gwr penhrydd, a ddywedant
nad yw y ddeddf yn rheol i'r Cristion. Y
mae yn rhaid i'r rhai hyn rodio yn yrgam
yn eu bucheddau, gan eu bod yn byw wrth
rwys£, ac nid wrth reol. Buaswn i yû
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meddwl ddarfod i Grriat fedyddio y ddeddf,

a'i hefengyleiddio, trwy ei phregethu fel

rheol sancteiddrwydd yn ei athrawiaeth ;

Mat. v. 27; ac hefvd trwy rodio vn ei fywyd
yn ol ei rheol lii ;"l Pedr ii. 21, 22. Ani
nyn, gellir eyhuddo yr egwyddor hono, fel

lleiddiad bywyd cyfiawn a sanctaidd, am ei

bod yn dwyn ymaith y rheol wrth yr hon

y dylid ei arwain. Ffordd gyfrwya yw hon

gan Satan i ddal y creadur truan. Os uii-

waith y gall efe beri i'r Cristion ílino ar ei

arweinydd a'i anfon ymaith, ynanid hir y
1 )\-(M efe hebgrwydro o lwybr y nef, a syrthio

i ffyrdd ufferu. Yr apostol a ddywed i ni

am genhedlaeth o bobl, sydd " tan addaw
rhyddid iddynt euhunain, ynwaaanaethwyr
Uygredigaeth ;" 2 Pedr ii. 19. Yn ddiau,

mi feddyliwn fod y rhai hyn yn tebygu

i'r bobl a ymlithrant oddi tan iau y gor-

chymyn dan rith o ryddid, ac ydynt yn
fuan dan iau waeth yn ei lle, sef iau pechod.

(2il.) Gwylia rhag rhodio wrth reol gau.

Nid oes ond un rheol gywir—gair Duw : ac

ain hyny hawdd i ní wybodpa un sy'nfíals:

"Aty gyfraith, ac at y dystiolaeth ; oni

ddywedant yn oì y gair hwn, hyny sydd
. l nad oes oleuni ynddynt ;" £sa. viii. 20.

Nac ymhona i fanylwch mwy nag a wiria y
gair : bod yn rhy gyfiawn yw hyn yn
ddiau : Preg. vii. 16. Y mae gormodedd
gystal a diûyg yn gwneud anghenfil ; felly,

y ma 3 nid yn unig yr hwn ni fedd ond un

Uaw, ond yr hwn y mae iddo dair. Y mae
melldith yn ddarparedig i'r neb a roddo at,

gystal agi'r neb a "dyno oddi wrth eiriau

y llyfr hwn ;" Dad. xxii. 18. Y mae gau

Satan hen fwriad i ddiseilio duwioldeb Ys-
grythyrol, trwy grio i fynu dduwioldeb

dynoL Éfe a yr yn rhy dda megys y
diffodda y tân, trwy fod y crochan yn berwi

drosodd, ac ym mlien ychydig na ferwa efe

ddim ; felly trwy beri i sel dynion ferwi

drosodd i sancteiddrwydd gau a rhagrithiol,

ymae efe yn bìct o ddiffodd pob gwir sanct-

eiddrwydd, ac o'u dwyn o'r diwedd i feddu

dim sel, ond troi allan yn Atheistiaid o'r

oeraf. Y Pharisead yntau, efe a fyn chwan-

egu traddodiadau dynion atorchymyn Duw:
a'r Pabydd, ei wir fab a'i etífedd, y mae
ganddo ei wireddau anysgrifenedig, ei

urddau sanctaidd, a'i reolau buchedd lem,

fwy nag a ddaeth erioed i galon Duw eu
gofyn. Ac yn ddiweddar y Crynwyr a fen-

thyciasant aml ddernyn gan y cyfryw ; â'r

rhai y maent yn dra phrysur ynclytio rhyw
fath ddigrif o grefydd nad yw yn bossibl i

ddyn ei chymmeryd, nes iddo yn gyntaf

ymwrthod á'i ddeaUtwriaeth ei hun a phob
ymostyngiad i air ì)u\v hefyd. gwyliwch
rhag ewyllys grefydd ac ewyllys addoliad.

Y inae yn gyhuddiad trwm yn erbyn I

yu J/os. viiL ii: "Anghofiodd [srael ei

wneuthurwr, ac a adeiladodd demlau. Gall

hyn yindJa^^^. u rhyfedd, anghofio Duw,

a bod er hyn • grefyddol ag adeilad

temlau ! Ië, eu hadeiladu heb uu warar
gan Dduw. Y mae Duw yn cyfrif ei fud

\]i cael ei anghofio pan yr anghonom
air, ac na chadwom yn dn at hwn.
mae wedi ei osod fel pechod mawr wrt

ddrws [eroboam, ddarfod iddo "oífrymu

3
rr allor a wnaethai efe yn Bethel, yn y m'

a dilyc-hymygasai efe yn ei galon ei hua
1 Brca. xii. 33. Efe a ymgynghorodd á

;:;'iin ei hun, nid â Duw, pa bryd a pha
i ofìrymu. Y duwioldeb a fyddo yn ddj

fais ein calon ni, nid yw yn dduwioldeb|
ol calon Duw. Y felldith sy'n syrthio

y cyfryw wyr hyfion yw, tra y maent j
ceisio gosod i fyoy eu sancteiddrwydd
hunain, nad ydynt yn ymostwiìg i'r gw
sancteiddrwydd a ofyn Duw yn ei air.

mae Duw yn gyfiawn yn eu rhoddi i fyr

i ansancteiddrwydd diledrith, am iddyi

ymhoni i sancteiddiad pellach nng y dvla

ent. Tyst y ffosydd budron a'r cydffrydj

hyny o bob ûleidd-dra, y crefydd-dai [ni

fynachdai] fel eu gelwir gan y Pabyddittj

y rhai gan eu bod o sefydliad dynol, ac h«

yr halen. o warant ddwyfol i'w cadw
beraidd, a redasant i fudreddi a llygrfll

Ni wna Duw oddef i'w greadur fod
3

hunan-gynnhyrfwr. Y mae yn bechod mi
gwneuthur yr hyn ni orchymynwyd, na b(

heb wneuthur yr hyn a orchymynwyd i

gan Dduw: fel y mae i ddeiliad ryÄ
gwneud deddfau o'i ben ei hun, na bod lr

ufuddliau i'r ddeddf a ordeînia ei dywysc
Wrth osod i fyny sancteiddrwydd o'r eiddo

ein hunain, yrydym, fel pe byddaiyndwj
bathdý Duw o'i law : i'r liwn yn unig

perthyn argraphu pa beth sy'n sanctaidl

pha beth nid yw.
(3ydd.) Xa ddefnyddia y wir reol

bleidgar, neu ranol. Y rnae bod yn duecí

gar fel hyn mewn ymarferiad, mor ddrwg
derbyn wynebau yn y gyfraith. Hyn
wnaeth yr offeiriaid yn ddirmygus, (Mal.

9); ac felly y gwna y llall y proffeswr, g
bron Duw a dyn. Trefuer y cwbl oagwei

dy fuchedd wrth reol ; os amgen ni th

cwbl ddim: "Ffiaidd gan yr Arglwjjj

amryw fesurau ;" Diar. xx. 10. D na'rd

gonest yn ei farohnadaeth â d.;io.i, un
fedd ond yv un mesur, a hwnw yn <

raith, i'w ddefnyddio wrth bryuu a gwertí
Ac efe yw y gwr duwiol, na ddefnyddiao:
un rheol i'w holl ymddygiadau, a liono

ddim arall ond gair Duw. O ! nior rriai

gan Dduw oedd rhagrith yr IuíWewon,
feiddient fyned i'rdadleudy, rhag ymhalo|

xviii. 28), ond ni phetrusent drochî

dwylaw yng ngwaed Crist? A'rPharisü
y rhai a cl lalient yn fanwl at reol y g;

raith, wrth ddegymu yr anis a'rcwmiu,
a ymesgusodent ym mnethau trymaf y g;

raith ! ü, gochcl hyn, os wyt yn ca

bywyd dy enaid. Ni ddiolclìech chwi
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wsmer a ddeuai i'ch siop, ac a brynai werth
leiniog, ond a ladrattäai werth punt : nac i

ídyn a fyddai yn dra manwl i daln dyled
Hman sydd arno ; ond i'r diben o fyned yn
dyfnach i'ch llyfr, a'ch twyllo yn y diwedd
111 swm mwy. Drygioni erchyll yw hyn,
pfyned â'r gair mewn pethau bychain, o
•riad dirgelaidd i wneud cam â Duwmewn
thau mwy.

DOSB. III.

3ycîd. Gosod i ti dy hun iawn ddiben yn
' rodiad cyfiawn a sanctaidd. Ac yma
fdd sicr o'th fod ym mlieli oddi wrth ddi-

m deddfol. Na feddwl bwrcasu dim ar
w Duw trwy dy gyfiawnder. Nid yw y
ìf ar werth i neb :

" Cyflog pechod yw
Érwolaeth; eithr dawn [rhad rodd] Duw
w bywyd tragwyddol, trwy lesu Grist

;"

huf vi. 23. Yr hyn a werthodd Duw i

rist, y mae yn ei roddi i ni. Crist oedd y
vrcaswr; nid yw credinwyr ond etifeddion
I hyn a brynodd eíe ; ac uid oes iddynt
>ni hawl mewn dim, ond trwy ei hawl ef.
r

rth ddadleu am ddim gan Dduw, trwy
a hunan gyfiawnder ni, yr ydym yn cau
a hunain allan o fudd trwy ei gyfiawn-

I ef. Nis gallwn fod mewn dau le ar un-
xith : os ceir ni yn pwyso ar ein t ein
inain, nis gellir ein cael yng Nghrist.
wyddai Pauí hyn ; ac am hyny y mae yn
awadu â'r naill, fel y caffai hawl yn y
,11: Phil iii. 8, 9. 'Dichell Satan yw
yllio dy ddwyfroneg cyfiawnder, trwy ei

uro allan ym mhellach nag y gwna y met-
. oddef. Yn wir, yr wyt wrth ymddiried
l dy gyfiawnder yn distrywio hyd yn oed
natur : y mae dy gyfiawnder yn troi yn
ghyfiawnder, a'th sancteiddrwydd yn di-

wio i ddrygioni. Pa ddrygioni mwy na
lchder—a'r fath falchder ag sydd yn di-

isio Crist, ac yn newid y drefn a osododd
iw ei hun i achub eneidiau ? O enaid, os

^nit fod yn sanctaidd, dysg fod yn os-

ngedig. Y maent wedi eu cydgylymu

:

|?a beth a gais yr Arglwydd genyt, ond
\jnenthur bnrn, a hofrl trugarddd, ac ym-
twng i rodio gyda'th Dduw ?" Micah vi.

A pha fodd y gellir dywedyd, fod y neb
ymddiriedo yn ei sancteiddrwydd ei hun,
l rhodio yn ymostyngol, nis gall fy nghalon
Idychymygu. Nid yw Duw yn dy osod i

nill y nef trwy dy sancteiddrwydd, ond i

langos trwyddo dy gariad a'th ddiolchgar-
bh i Grist a'i hennillodd drosot.

|Oddi yma, y ddadl fawr a ddefnyddia
rist i annog ei ddisgyblion i sancteidd-
lydd, yw cariad :

" O cherwch fi, cecìwch
3 ngorchymynion ;" loan xiv. Fel pe
I wedasai, chwi wydcloch i ba beth y
'.ethum i'r byd, ac yr wyf yn awr yn ei

;,ael; y naill a'r llall er eieli gwasanaeth
j.wi—dros y rhaiyr wyf ysi dodi fy einioes

íìwr, ac yn ei chymmerycl i fyny drachefn

—

i y gallwyf fyw yn y nef i eirioi drosoch.
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Os ydych yn prisio y pethau hyn, a'r

ffrwythau bendigedig a fedwch oddí wrth-
ynt, cerwch fi: ac os cerwch fi, tystiwch
hyny trwy gadw fy ngorchymynion. Hwnw
yw y sancteiddrwydcl efengylaidd sydd yn
cael ei fagu a'i borthi gan y cariad hwn;
pan fyddo yr oll a wna y Cristion yn offrym-
edig ganddo, fel aberth diolch í Grist yr
hwn a'i carodd hyd angeu. Fel hyn y
mae'r ddyweddi at Grist: "Bhoddaf fy
nghariad i ti ;" Can. vii. ]2. Yn adn.
13, hi a ddengys beth yw ei raeddwl wrth ei

chariad— "pob rhyw odidog ffrwythau,
newydd a hen, y rhai a roddais i gadw i ti,

fy Anwylyd." Yr oedd hi (jn'adn. 9) wedi
proffesu ei chred yng Nghrist, ac yfed yn
ddwfn o'i gariad : ac yn awr, at dalu yn
ol mewn diolchgarwch, y mae yn ymgyn-
nhyrfu i'w groesawu â goclidog íirwythau ei

rasusau ei hun, wedi eu casglu oddi ar ym-
arweddiad sanctaidd. Hyn y mae yn ei

wneud, nid i borthi ei balchder a'i hunan-
hyder â hwynt ; oncl y mae yn eu cadw iV
Hanwyìyd, fel y caffai efe yr holl glod o hon-
ynt,

D05B. IV.

4ydd. Ediych jn fynych ar y cynllun
perffaith a roddodd Crist i ti o roiiad sanct-
aidd yn ei fywyd ei hun. Bydd ein Ilaw
ni yn tebygu i'r copi yr ysgrifenom wrtho :

os gosodwn o'n blaen esamplau isel, nis gellir

disgwyl i ni ein hunain godi yn uchel. Ac
yn wir y mae'r sant uchaf ar y dclaear yn
rhy isel i fod yn gynllun i ni, am mai per-
ffaith sancteiddrwydcl yw y nôd i'r Cristion
gwanaf gyfeirio ato : 2 Cor. vii. 1. Ac nid
yw hwn i'w g'ael yn y goreu o'r saint yn y
byd hwn. Moses y gwr llarieiddiaf ar

y ddaear, ni a gawn ei ysbryd ar dro yn
cyffroi : a Phedr, y blaenaf o'r apostolion,

nid yw bob amser yn iawn droedio, yn ol yr
efengyl: Gal. ii. 14. A'r neb a fynai ei

ganlyn y pryd hyny, y mae yn sicr o fyned
allan o'i ffordcl. Y milwr cla a ddilyn flaen-

or y rhes, nid pan fycìdo yn ffoi, ond pan
fyddo yn myned ym mlaen yn rheolaidcl ar
ol ei gadben : "Byddwch ddilynwyr i mi,

megys yr wyf finnau i Grist ;"
1. Cor. xi. 1.

Ni ddylid dilyn y sylwad ym mheilach nag

y byddo yn unol â'r testyn. Y mae'r
meistr nid yn unig yn llinellu llyfr yr ysgol-

haig, ond yn ysgrifenu iddo gopi â'i law* ei

hun. Gorchymyn Crist yw ein rheol ni,

a'i fywyd ef yw ein copi : os myni rodio yn
sanctaidd y mae yn rhaid i ti ymgais, nid

yn unig am wneud yr hyn a orchymyna
Crist, ond hefyd fel y bu i Grist ei hun
wneuthur : y mae i ti ymdrechu am lunio

pob llytliyren yn dy gopi, gweithredu yn dy
fywycì mewn dilyniad sanctaidd i Grist.

Trwy sancteiddiad yr ydym ni " yn unfiurf

âdelw Crist;" Rhuf. viii. 29. Yr ydym
yn arddangos Crist, ac yn ei ddal allan i

bawb a'n gwelant.
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Yn fcwr, y mae dau bcth yn cydfyned i

wneud v pethyuddelw un arall. Yn gynt&f,

Tebygoliaeth. Yu aih Deiliad. Rhaidyw
iddo nid vu unig fod yn debyg, ond i'r

tebygoliaet'h hwn fod yn tarddu ac yn

deilltaw o liouo. Y niae eira a llaeth yn

wynion fel eu gilydd; etto, nis gallwn ddy-

wedyd fod un o honynt yn ddelw y llall,

am nad yw eu tebvgoliaeth yn deilliaw y

naill o'r llalL Ond y llun a dynir bob llin-

ell wrth wyneb dyn, gellir yn briodol ei alw

yn ddelw y dyn, yn ol cyffelybrwydd yr

ìiwn ei gwnaed. Feì hyn, gwir sancteidd-

rwydd yw hwnw sy'n tarddu o Grist, pan

osodo yr enaid Grist yn ei air a'i esampl o'i

tlaen, fel y gosodai un y person y bwriada

dynn ei lun, gan ymegnio i dynu bob

líinell yn ei fuchedd wrth y rhai hyn. O !

dyma fifordd hyfryd yn wir i fyntuniio grym

duwioldeb, pan y'th demtier i ryw wagedd,

bod â Christ o flaeu dy lygad yn ei rodiad

sanctaidd! Gofyn i'tii enaid, A wyf fi, yn

yr ymndrodd hwn, y weithred hon, y cyf-

eilíion yr wyf yn cyfeillachu â hwynt, yn

tebygu 1 Gristî A wnaeth efe, neu a wnai

efe, pe etto i fyw ar y ddaear, fel yr wyf fi

yn gwneud ? Öni fyddai efe yn fanylach yn

ei eiriau nag wyf fi? A ddiferodd erioed

y fath yinadrodd ofer o'i enau ef ? A ymhyf-

rydai efe yn y fath gyfeillion ag sy genyf

fi'? A dreuliai efe ei amser ar deganau &

l Y/ael goegeddau fel yr wyf fi ? A a i efe i'r

fath drauì i besgi ei gorph, ganlyngcu yrun

pryd yr hyn a allai borthi llawer o dlodion

sydd ar drengu gan eisieu ? A ymwisgai

e'fe yn ol pob'dull sydd yn dyfod i arferiad,

er mor ffolathramgwyddus fyddo?
_
A geid

cardiau a disiau un amser yn ei ddwy-

law ef i yru amser heibio ? Ac a fydd i mi

ymfoddio mewn dim a'm gwnai yn an-

nhebygi Grist? Na ato Duw. Nyni a'i

cyfrifwn yn ddigon os gallwn enwi y cyf-

ryw r da, neu brofi'eswr mawr, o blaid ein

liarferiad ; ac felly arweinir ni i brofedig-

aeth. Ond Gristìon, os dywed dy gydwy-

bod wrthyt nad yw Crist yn hoffi y fath

weithredoedd, ymaith â hwynt, er i ti allu

dwyn esampl y sant enwocaf yn y wlad i

fod o'u tu. Ysgatfydd yr adwaenost rai o

enw mawr mewn proffes, a fwriant ymaith

ddyledswyddau teuluaidd : ond ai nid oedd

Crìst yn cìangos gofal neillduol am yr apos-

tolion oedd yn byw dano aconifereideulu?

Gan weddio yn fynych gyda hwynt, ail-

adrodd, ac agoryd ym mhellach iddynt yr

hyn a bregethai efe yngyhoeddus ;
a chadw

y Pasggyda hwynt fel ei deulu, yn ol cyf-

raith yr ordinhiìd hono? Ecsod. xvi. Ti

a weli rai yn troi cefn ar gynnulliadau cy-

hoedd, dan yr esgus fod yno gymniysgedd

pechadurus a'i halogant liwynt. A wnaeth

ein Harglwydd Iesu fel hyn i A\ nid oedd

efe yn y deml a'r synagogau yn dal çym-

niundeb â hwynt yng ugwasauaeth Duw, yr

hwn oedd o ran sylwedd yn cael ei g
yno, er nad heb ryw lygriadau wedi yni

'lusgo i'w plith ? Ö Gristion, ystyria fywì

Crist yn fwy, a thi a ddysgi yn fuan well

hau dy fywÿd dy hun. Gwir swm a phc

uchaf crefydd yw tebygu i'r Duw a adü

olwn.
DOSB. V.

5ed. Rhodia yn ymorphwysol ar Dduv
Tra v byddo gan y winwydden bawl ne

fur i redeg arno, hi a ffrwytha ; ond heb

cyfryw help, buan y sethrid hi tan drae<

ac y deuai i'r dim. * Nid ar law gwr y mi

cyfarwyddo ei gerddediad. " Y mae llawi

o bethau da a wna Duw mewn dyn, hc

fod gau ddyn law ynddynt ; ond nid oes ü

gwaith da a sanctaidd a wna dyn, heb fc

Duw yn gweithio hyny ynddo," medd Aw
tin. Megys y dywedwyd am y cadlywyi

Groegaidd, Parmenio, "Efea wnaeth ar

weithred orchestol heb Alecsander; ond

wnaeth Alecsander un heb Parmenic

Gan hyny, os myni gynnal duwioldeb yn

rym,
*

" Cydnebydd Dduw yu dy h(

íi'yrdd; ac nac ymddiried i'th ddeall

hun ;" Diar. iii. 5, 6. Y mae efe yn bar»

i gynnorthwyo y rhai a alwant arno ; oj

nid yw yn cyfrif ei hun dan ymrwymiad a

neb ond y sawl sydd yn pwyso arno. M
ffordd y Cristion i'r nef yn lled debvg i lio

yn ein gwlad, sy dan yr enw Washes
traeth maith sydd a'i lwybrau mor gyfne

idiol drwy lifiad beunyddiol y llanw, fel

ddichon y teithiwr a aeth drosto yn ddioj

o fewn mis yn ol, anturio drachefn id(

ond trwy berygl mawr, oni bydd gauddo

arweinydd gydag ef. ÍLle y cafodd efe <

diysgog, fe allai, pan ddelo yno ym mb
ychydig amser, y cyferfydd â sugndiac

ìlyngclyd. Yn wir, fel hyn y gall y Cri

ion f.yned trwy ddyledswydd ; un tro, gy
})heth rhwyddineb, ei ffordd yn deg

flaen ; ac ar dro arall, cael digon o brof<

igaeth i'w ddymchwelyd, pe ni chawsai

help o'r nef ì'w ddwyn yn ddiogel al

o'r perygl. Gristion, nid diogel i ti i

turio un cam heb dy atteg, dy law o ffy

yn pwyso ar fraich dy Anwylyd. Os y

ddiriedi i'th. goesau dy liun, ti a syrtl

defnyddia dy goesau, gan bwyso ar ei fra

ef, ac yr wyt yn ddiogel.

DOSB. VI.

6ed. Edrych at dy gymdeithion, pwy
y rhai yr wyt yn cymdeithasu â hwy
Ffo rhag cyiiideithion annuwiol, fel p
sydd yu wenwyn i rym duwioltleb. B)

oud mor ofalus am dy enaid, ac a fyddit

dy gorph. A feiddit ti yfed o'r un gwp
neu eistedd yn yr un gadair ag un achleí

heintus arno ? Ac onid yw pechod yn glv

mor heintus a'r pla ei hun? A feiddi

ddyfod lle y mae'r fath ddrwg i'wgael, a

ddichon yu fuan lygru d v enaid ? O'r ì

grefftwyr, nid da fyddai bod y glöwr
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inwr yn cydfyw : yr hyn a lanhäai un, y
all a'i pardduai ac a'i diwynai. Nid hir y
ìlli fod ym mysg rhai halogedig, heb y
3rygl o halogi dy enaid, yr hwn a burodd

f
Ysbryd Glân: ac ni olchodd efe mo

mot, fel y rhedit i fudreddi drachefn. Y
ae yn sicr na chei di ddim help ganddynt
vy i gynnyddu dy sancteiddrwydd : ac yn
ir, nis dylem ddewis y gymdeithas hono,
fe nas gallwn obeithio eu gwneud hwy yn
:ell, na ni ein hunain yn well drwyddynt.
' Hynod yw yr hyn a noda Ysbryd Duw
n Abraham: "Efe a ymdeithiodd yn nhir

|
addewid, megys mewn tir dieithr, gan

ligo mewn lluestai gydag Isaac a lacob,
!detifeddion o'r un addewid ;" Heb. xi. 9.

i ddywedir iddo drigo gyda phobl y tir

vnw, ond gydag Isaac a Iacob, oedd yn
(feddion yr un addewid ag yntau. Ni
eisiodd Abraham gydnabyddiaeth â'r

-hniciaid : na, yr oedd yn foddlawn î fod
i estron iddynt hwy; ond efe a fu byw
jda'r rhai oedd o'i dylwyth ei hun; ac yn
lulu Duw hefyd. Cymdeithas ar ei phen
îhun yw Cristionogion : "Hwythau wedi
ì gollwng ymaith, a ddaethant at yr eidd-

p;" Act. iv. 23. Gyda phwy y dylai cred-
wyr ynmno, ond credinwyr ? Megys f
wedodd Paul, "Onid oes yn eich plith

mmaint ag un doeth, ond bod i chwi ym-
freitliio ger bron y rhai digred ì" Felly
jallaf finnau ddywedyd wrtìiyt ti, Grist-

L onid oes cymmaint ag un sant yn yr
11 fro, y gelli gael cybnabyddiaeth âg ef,

eistedd i gydymddiddan, ond bod yn
iid i ti ymuno â'r halogedig a'r annuwiol,
wyt yn byw yn eu mysg ? Nid rhyfedd
l dy dduwioldeb cyn lleied ei gynnydd,
i wyt yn anadlu mewn cymdeithas ddrwg,
ìd fel gwynt y dwyrain, dan yr hwn ni
'fa ac ni íwycìda dim.

DOSB. VII.

tfed. Cais ryw gyfaill Cristîonogol, i'r

n y gelli ynicldiried yn fwy nag i ereill, i

1 yn gynghorwr i ti. O ! y mae gan hwnw
p mawr at gynnal grym duwioldeb, sydd
ìddo gyfaill caìon agored, a faidd anilygu
^•alon iddo. Y mae un cyfagos yn gweled
fy weithiau ar ddyn, nag a wel y dyn
io ei hun ; ac y mae yn gymmhwysach i

nu am ei weithredoedd nag efe ara yr
do ei hun. Mae hunangariad, weithiau,

j

ein dallu yn ein hachos ein hunain, feí

welwn ein hunain cynwaethed agydym:
veithiau, byddwn yn rhy ddrwgdybusam
ìom ein hunain, nes ein bod yn ymddang-
t ni ein hunain yn waeth nag yclym. Yn
r, fel na byddo i ti ddifudcìio dy hun o
p mor fawr oddi wrth dy gyfaill, bydd
Ÿ ° gadw dy galon yn barod i dderbyn, ie,
i liofîeidio yn ddiolchgar gerydd o'i enau.
fhai ni allant ddiodtìef triniaeth syml, a
"jfygant eu hunain yn fwyaf ; am eu bod
WJ hyn yn cael clywed y gwir ond yn an-

fynych. Y dyn na fedd ddigon o gariad i

roddi cerydd yn ei bryd i\v frawd, na digon
o ymostyngiad i oddef cerydd ganddo, nid
yw yn deilwng o'i alw yn Gristion. Trwy
y cyntaf, y mae yn dangos ei hun yn gasäwr
ei frawd (Lef. xix. 17); a thrwy y^Uall y
mae yn proíi ei hun vn watwarwr ÍDiar.
ix. 8).

Proffesodd Dafydd dduwiol, y cymmerai
efe yn garedig fod i'r cyíiawíi ú guro, 'ie,

mor garedig a phe torai flwch o olew ar ei

ben
;
yr hyn oedd, ym mysg yr Iuddewon,

yn arwydd arbenig o gariad : Salm cxli. 5.

Ac fe wnaeth ei air yn dda, nid yn debyg
i'r Pabyddion gyda eu dwfr bencìigaid—ei

ganmawl yn fawr, ond troi ei wyneb draw,
pan ei dygir i'w daenellu arno. Na : Ab-
igail a Nathan a'i ceryddaaant ef—y naill am
ei fwriad gwaedlycì yn erbyn Nabal a'i

d i
;

lu
; y llail am ei weithred waedlyd ar

Urias ; a'r dd,iu a lwyddodd yn dda yn eu
r >ges. Y gyntaf a ragfiaenodd y weithred a
fwi!ac

1
wyd, tr-y ei cherydd tymmoraidd

;

a'r llaii a'i. hadf> rodd ef o'r pechod alaethus
o lofruddiaeth, yn yr hwn y gorweddasai am
rai misoedd, heb ddyfod ato ei hun mor
bc 1 ag i edifarhau am dano, o rau dim a
ddarllenwn m. A'r hyn sydcl i sylwi arno,
nid yn unig hwy a îîynasant yn y gorchwyl,
ond gwnaethant eu hunain mor anwyl gan-
ddo, trwy eu ffycldlondeb hwn i'w enaid, fel

y cymmerodd efe hi i fod yn wraig iddo, ac
yntau i fod yn r o'i gyfringynghor hyd
ddydd ei farwolaeth : 1 Bren. i. 27—32. Yn
wir, y mae yn un achos niawr pa ham y ms.9
cwympiadau proffeswyr mor aml yn ein
dyddiau, a'u hadferiad mor anaml neu hwyr-
aidd ; sef, mai ychydig yn yr amserau oer-
llyd hyn, a geìr mor ffyddlawn a chyflawni

y swydd Gristionogol o geryddu eu î^rodyr.

Cynt yr änt i faldordd am y bai wrth ereiìl,

er eu gwaradwyddiad, nag y dywedant am
dano wrthynt eu hunain, er eu hadferiad.
Yn wir, wrth fynegi i ereill, ni a gauwn ein
ffordd rhag mynegi i'r person ei hun gyda
dira gobaith o wneud lles iddo. Anhawdd
fydd peri iddo goelio dy fod cli yn dyfod i

iachau ei e:.iaid
;
gan i ti eisoes arcliolìi ei enw.
DOSB. VIII.

Sfed. Bydd yn fynych yn meddwl yn
ádwys pa mor sanctaidd a chyfiawn y dy-
munit fod wedi byw, pan ddelo awr angeu.
Y rhai yn awr a dybiant nad yw ond o

bwys bychan pa iaith a ddifera oddi
wrthynt, pa gymdeithas a gadwant, ar ba
beth y gwariant eu hamser, pa fodd yr ym-
cldygant at Dduw yn ei addoliad ac at ddyn
yn eu marchnadaeth, ond sy'n byw yn ben-
rhydd, ac heb ofalu llawer pa ben a ä ym
mlaen, ie, yn synu wrth fanylwch a sel

ereill (fel pe na byddai i un pâs eu dwyn i'r

nef ond y carlam), dygir hwythau i ddalfa.

Pan unwaìth y daw angeu yn ddigon agos
i'w adnabod wrth ei wedd erwin ei hun, ac
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nid wrth son gan ereill ; r>an ddel y truein-

iaid hyn i weled y bydd rhaid iddynt o

ddifrif fyned i fyd ar.ilí yn ddioed, a bod
yn rhaid i'w aeneidiau noethion "ddy-
chwelyd at Ddnw, yr hwn a'i rhocs," i

d a rydd efe ar eu

rh idiad a'n hagwedd, a pha favn. aaniddym-
adwy o fywyd neu farwolaeth a rydd efe

arnynt; Ö! hwy a newidiànt eu meddyliau
ar hyn, ac a farnant ani fucliedd gyfiawn a

duwiol mewn modd amgen nag erioed o'r

Y mae yn sylwedig ym mysg y
Pabyddion, am lawer o'r Cardinaliaid a'u

mawripn ereill, y rhai a dybienteu cwcyllau

a'u gwisgoedd crefyddol yn anweddus iddynt
yn eu hiechyd ; etto, eu bod yn dra awyddus
i farw a chael eu claddu ynddynt fel y
maent yn gyffredin. Er mai ffoledd yw
hyn, etto, y mae yn help i ni at olygiad o

3wys: y mae rhai sy'n byw yn ddrwg a

phenrhydd, er hyny yn ehwennch gwisg
grefydcìol, i fynccí ynddi i fyd arall. Fel y
dywedodd y llengcyn hoew-wych hwnw
wrth ei gyfaill coegfalch, ar ol bod yng
ngolwg Ambrose ar ei glaf wely, a gweled
mor gysurus yr oeclcl yngorfoleddu arangeu
yn ei agoshâd ato :

" O na allwn fyw gyda
thi, a marw gydag Ambrose !" Bymuniad
ofer ! O ddyn, oni ddisgwyli di fedi yr hyn
a haui, a chael yr hyn a roddi i gadw â'th

ddwylaw dy hun? A wyt ti yn hau efrau,

gau feddwl medi gwenith—a íydd i ti lenwi

dy gist â thom, a disgwyl ei gael yn aur pan
agori hi? Somi a thwyllo dy hun a elli di

;

ond gwatwar I)uw nis gelü, yr hwn a dâl i ti

ar dy farwolaeth, yn yr un arian ag wyt yn
drysori yn dy fywyd. Nid oes ond ychydig
mor erchyll ddrygionus, nad yw nieddyliau

am angeu yn eu brawychu: ni feiddiant

daraw at eu drwg arferion, hyd onid elont i

ryw bellder oddi wrth y meddyliau am
]nvn. Gristion, rhodia di yn ei gymdeithas
beunydd, trwy fyfyrdod difrif ; a dywed i

mi yn niwedd yr wythnos, ai nid yw yn
cadw gwaeth cymdeithion oddi wrthyt.

IjOSB. IX.

9fed. Befnyddia y cyfammod gras er dy
gynnorthwy yn dyyrfa sanctaidd. Cafodd
Moscs ei hun ei sancteiddiad, nid oddi wrth

y ddeddf, ond yr efengyl. Y gweitlired-

oedd ardderchog, am bn. rai y mae coffa am
dano, fel un mor hynod sanctaidd, hwy oll

a briodolir i'w ii'ydd :
" Trwy ífydd Moses"

a wnaeth hyn a "thrwy fiydd" y liall

(Jlcb. xi. 24, 25, &c); i ddangos o ba le yr

oedd yn cael ei ryin. Yn awr, at ddefn-

yddio y cyfammod gras yn well i'r diben

hwn, yatyria y tri phèth a ganlyn :

—

(laf.) Fod Buw, yn y cyiammod o ras,

wedi addaw rhoddi modd a nerth i'w bobl i

fyw yn dduwiol :
" Rhoddaf fy Ysbryd o'ch

mewn, a gwnaf i chwi rodio yn fy neddf-

au ;" Á'zec. xxxvi. 27. Ffordd yw hon sy

gan Bduw ar ei ben ei hun. Gall y fam

gymmeryd ei phlentyn gerfydd ei law iNl

arwain, ond nid rhoddi grym yn ei rrvTr|

malau gweiniaid i beri idclo gerdded. (ía

y brenin roddi awdurdod i'w gadben
ymladd ; ond nid gwroldeb i ymladd.
mae grym yn myned gyda'r addewid : odc

yma y mae yr enwad, "addewidion maw
iawn a gwèrtlifawr ;" o herw\Tdd eu rliodd

i'r diben pennodol, fel y byddem gyfrar

nogiou o'r duwiol anian ;" 2 Pedr i. 4. Ai
hyn y cymmhellir ni i sancteiddrwydd, ni

oddi wrth y gorchymyn yn unig, ond odc

wrth yr addewidyn enwedigol: "Gan fo

genym yr addewidion hyn (ei fedclwl yn
i'u calonogi a'n helpio), ymlanhawn odc

wi-tîi bob halogrwydd cnawd ac ysbryd, ga

beríFeithio sancteiddrwydd yn ofn Buw:
2 Cor. vii. 1. O ! y mae yn dda teithio yn
nghymdeitfias un sydd yn addaw talu ei

costau oll ar hyd y fibrdd ! A da y
gweithro iddo ef, sydd yn addaw "gweithi

ein holl waith ynom ;" Phil. ii. 12, 13.

(2iL) Y mae B.uw wedi rhoddi i gad'

yng Nghrist drysor llawn a helaeth o r»
i gyflawni dy eisieu yn barhaus :

" RhyB
odcl bodd i'r Tad drigo o bob cyflawndí

ynddo ef ;" Col. i. 19. Cyflawnder—pé

cyflawnder—pob cyflawnder yn trigo. Ni
líawnder llif a llanw i fyny ac i lawr ; ni

llawnder llestr, i wneud y tro icldi ei hí

yn unig—ond cyflawnder íFynuou yn rhodi

ei ârydiau i ereill, heb brinhau na lleihi

ei ystôr ei hun. Yn .wir, y mae
gyflawnder i ddiben gweinyddoî, megysl
feddyrhaulei oleimi iddo ei hun ondl
byd isod, am ei fod yn brif weinydd a gm
i ddal altau oleuni i'r byd : fel hyn y mf

Crist yn Haul Cyfiawnder, yn tywallt ei rt

i fynwesan ei bobl. Bywe(ìir fod gras we»

ei dywallt ar ei wefusau, i roddi i ni wybc
ei fod ganddo, tûd i'w gadw iddo ei hu

ond i'w gyfranu ; fel, " o'i gyflawnder ef

derbyniom ras am ras."

(3ydd.) Y mae gan bob plentyn i Bdu
niii yn unig hawl i'r cyfìawnder hwn syc'

yng Nghrist, ond egwyddor tumewnol, 8

ffydd, drwy yr hon yr addysgir ef, yn
anian y creadur newydd, i sugno maeth od'

wrth Grist, megys y sugna y plentyn faet

ym mry ei fam trwy linyn y bogail.

am hyny, enaid tlawd, os mynit fod yn h
sanctaidd, cred fwy, sugna fwy oddi wr
Grist. Ni a gawn Bafydd dduwiol Q
Salm cxvi), wedi ei gynnhyrfu gan y med

yliau am ragluniaeth rasol Buw, yn

waredu o'i clclwfn drallod, yn cynimerj

(fcl y cenadwr goreu, at ddwyn ei ddiolc

garwch i'r nef) y bwriad cryf am fyw

dduwiol: " Rhodiaf o ílaen yr Arglwyc

yn nhiry rhai byw ;" adn. 9. Yr oedd e

bellach am dreulio ei oes yng ngwasanae

Duw : ond rhag i ni feddwl ei fod yn fy

bwyll a hunan hyderus, y mae yn chwaneg

"Credais, am hyny y llefarais;" adn. ì
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'i gyntaf, y mae pwys ei ffydd ar Dduw
\ nerth : yna, y mae yn addaw yr hyn a

«,. Yn wir, creadur tlodaidd iawn yw y
istion, o'i ystyried ynddo ei hun : nid oes

10 gywîlydd o addef liyn. Yr hyn a

iawa efe ei dreulio mewn unrhyw ddyl-

îwydd, yn yr hyder ar drysor ei Iachawd-

y bydd hyny
;
yr hwn, y mae yn credu

ostyngedig a wna ddwyn ei draul â'i ras

inorthwyol.

dosb. x.

Ofed. Amddiûyn dy hun yn erbyn y
yystrau hyny, â'r rhai y gwna Satan, os

id bossibl, dy wyro oddi wrth dy fwriad,

heri i ti droi heibio y ddwyfroneg hon o

ìawnder a sancteiddrwydd, fel un rhy
m, ie, a niweidiol i'th fudd anianol. Yn

i'th arfogi yn well yn erbyn ei ruthrau
fath yma, mi a bennodaf ddwyneu dair

brif wrthddadleuon, â'r rhai y mae jn
u llawer oddi wrth y rhodiad sanctaidd

n : a chynnygiai ychydig help at ddwyn
irfau hyn o law dy elyn, trwy ddarpar
ìb iddynt erbyn y rh "

.

PENNOÜ XII.

y dymcfaoelir ystryw a dichett gyntaf Satan, a
*fer cfe i beri i'r Gristion fwrw ymaith ei ddwy-
'oneg cyfiawnder, fcl peth sydd yn anafu pleser

fíw'.'d.

íhuthr. 1. Y mae Satan yn ymgais am
rlunio buchedd sanctaidd a chyfìawn,

ag edrychiad mor llym a sarug, ag a baro

dyn ei chasau. O, medd efe, os wyt
meddwl bod fel hyn yn fanylaidd sanct-

i, yna cân yn iach i bob llawenydd : yr
yn difuddio dy hun o'r holl bleserau y

ilia ereill eu dyddiau mor ddifyr yn y
ynhâd o honynfc, trwy fod heb eu tyn-

mo fel hyn yn eu cydwybodau.
a fath achwyniad, a wna Satan ar ffyrdd

doldeb, ni a gawn weled ar fyr: ac yn
i y neb a ddymunai weled gwir wedd
cteiddrwydd yn ei lliw naturiol ei hun,
yddai iddo beidio ag ymddiried i Satan,
i'w galon anianol ei hun, ei darlunio.

li a gaf drin yr wrthddadl hon—Yn gyn-
mewn tíbrdd o ganiatâd. Y mae rhai
erau, os gellir eu galw felly, sydd yn
hyson â grym duwioldeb : pwy bynag a
ìo yn bwriadu byw yn dduwiol, y mae
•haid iddo eu gadael a'u gwrthod : ac y
nt o ddau fath :

—

DOSB. T.

teb. 1. Yn gyntaf, Yr holl bleserau ag
1 ynddynt eu hunain yn bechadurus.
.vna duwioldeb oddef un o'r rhai hyn yn
lerch. Ac onid wyt yn cael dy friwo yn
> dybygit ti, wrth gael nacâd o'r hyn a
lai yn wenwyn i ti ei yfed ? A dybiai

y tad yn greulawn, a orchyraynai i'w
ityn na feiddiai gymmaint a pliroíi gwen-

wyn llygod ? Yn wir, yr wyf yn gobeithio

y gellwch chwi, sydd wedi protì gwaith ad-
newyddol yr Ysbryd, alw pechod ar enw
amgen na phleser. Sicr wyf, am saint yr
hen oesoedd, na chyfrifent hwy eu hunain
yn rhwym wrth, ond wedi eurhyddhauoddi
wrth y fath bleserau. Yn y rhwymiad
wrfchynt y mae'r caethiwed ; ac yn y gwared-
iad rhagddynt y mae'r rhyddid. Yn Titus

iii. 2, y mae'r aposfcolyn cwyno am yr amser,

pan oedd efe ei hun a saint ereill, yn
annoethion, yn cyfeiliorni, yn gwasanaethu
chwantau ac amryw feluswedd ; ac y mae
yn cyfrif y waredigaeth o'r caethiwed hwnw
ym mysg y bendithion penaf agawseut trwy
ras yr efengyl : "Eithr yn ol ei drugaredd
yr achubodd efe nyni." Pa fodd? Nid
trwy faddeu yn unig iddynt, ond "trwy
olchiad yr adenedigaeth, ac adnewyddiad yr
Ysbryd Glân ;" adn. 5. Pa fodd bynag, y
maer diafol yn peri i drueiniaid ddisgwyl
pleser.mewn pechod, ac yn addaw iddynt
bethau gwych o'r fath yma ; etfco, croesi ei

gydwybod y mae a'i deimlad ei hun hefyd.

Nid yw efe yn profi pechod yn damaid mor
felus i'w archwaeth ei hun, fel y byddai raid

iddo, ar y cyfrif hwn, ei ganmawl
t
i ereilì.

Y mae pleser pechod yn debyg i'r pleser a
dd.yry man }

rn yr India orllewinol i'r rhai

sydd yn byw ynddo : y mae yn tyfu yno
ryw tìrwyth tra danteithiol ; ond* gyda'r

danteithfwyd hwn y maent yn cael gwres
poefch annioddefol yr haul y dydd, a lliaws

o ryw greaduriaid i'w brathu yn y nos nes

yw yn anhawdd iddynt fwyta liw dyid, na
chysgu liw nos, i dreulio'r danteithion yn y
cyìla. Parodd hyn i'r Yspaenwyr alw y lle,

neu ei ffrwyth, " Danteithfwyd yn urfern."

Ac yn wir, pa beth yw pleserau pechod, ond
y fath ddanteithion yn uíiern ì Y mae yn-
ddynt ryw fwyniant cnawdoi, sydd yn
boddio archwaeth drlrygsawrus anianol

:

ond y mae digder tanllyd Duw yn gymmysg
â hwynt, a brathiad cydwybod euog boenus
hefycì. Ac yn sicr, y mae ofnau y naill, a
phoen y llall, yn ddigon i doddi a difa yr
ychydig londer aV boddliâd a ddygant i'r

teimiad.

30. Y mae pleserau nad ydynt o'u natur
eu hunain yn bechadurus. Y cyfryw yw
cysuron a mwyniant y greadigaeth hon. Yn
achos y rhai hyn, y mae'r pechod yn bod,

nid yn yr arferiad, ond yn y camarferiad o

honynt. Hyn a wneir dclwy ffordd :

—

laf. Pan na chedwir mesur addas wrth
eu harfer. Nis gall efe fyw yn sanctaidd a
chyfiawn yn y byd sydd yr awr hon, sydd
heb fyw yn sobr hefyd. Fe ganiata duwiol-

deb i ti brofi o'r pleserau hyn, megys sauce,

ond nid ymborthi arnynt fel bwyd. Y mae
cyhuddiäd y cyfoethogion yn Iago v. 5, yn
rhedeg fel hyn :

" Moetbus fuocli ar y
ddaenr." Yr oeddynt yn byw mewn pleser-

aa fel rhai yn byw i'w inwynhau ; ac nis



304 GTVISGO DWYFIÎONEÍÎ CYFIA.WNDER.

gallent fyw hebddynt. Pan unwaith y
cyfyd efíaith y gwin hwn o fwyiiiaut daearol

i fyny i'r yinenydd, i syfrdanu barn dyn,

nes y dechreuo ei orhoffi, ac nas gallo ei

adael i fwynhau ei well, ond y llefo Och !

rhag ymadael
;

yna, yn ddiau, y mae yu
niweidiol i rym duwioldeb. Tebyg i hyn
oedd yr luddewon hyny yn Babilon

; y
rliai, wedi dechreu ffynu yn y wlad, oedd-

ynt yn dra boddlawn i aros yno, a chael eu

claddu yu Babilon, er a feddai Ierusalem,

i'r hoii yr oedd gwahoddiad arnynt i ddy-
chwelyd. Er na warsfun meistr fwyd a

diod i'w was, etto nid boddlawn fydd ar ol

bod oddi cartref, os ceir ei was yn feddw, ac

wedi anaddasn ei hun i weini iddo trwy
ei anghymmedrolder. Ac y mae dyn meddw
mor addaa i weini i'w feistr, a gwneud ei

orehwyl drosto, ag ydyw Cristion wedi ei

orlenwi â phleserau y creadur, i weinyddu
i Dduw mewn uu ddyledswydd o dduwioldeb

2il. Y maent yn bechadurus pan allan o

amaer. Ffrwyth a fwyieir, heb fod yn ei

bryd, y mae yn ddrwg. Yr ydym yn dar-

lleu am "amser i ymgofleidio, ac amser i

oehel ymgofleidio ;" Preg. iii. 7. Y mae
rhyw brydiau pan y bydd grym duwioldeb

yu galw ymaith, ac heb ganiatau yr hyu sydd
gyfreithlawn ar amser arall, megys :

—

(laf.) Ar ddydd yr Arglwydd. Yn awr,

y mae pob pleser anianol yu y creadur allan

o dymmor. Y mae Duw yn ein galw at

fwyniant uwch
; y maeyn cüsgwyl i ni droi

y llall o'r neilldu, ac nid rhoddi eingeneuau

alian o íìas, gyda'r îs-bleserau hyny, fel y
caffom flas gwell ar ei ddanteithionnefol ef :

"O throi dy droed oddi wrth y Sabbatli, heb
wneuthur dy éwyllya ar fy nydd sanctaidd

;

a galw y Sabbath yu hyfrydwch, Sanct yr

Arglwydd yn ogoneddus ; a'i anrhydeddu
ef, heb wneuthur dy fìbrdd dy hun, heb
geisio dy ewyllys dy hun

;
yna, yr ymhyf-

rydi yn yr Arglwydd;" Esa. lviii. 13.

Craffwch, nis gallwn na phrofi melusder

cymmundeb â Duw, na thalu anrhydedd
addas i Dduw yn sancteiddiad ei ddydd,

oddi eitlir i ni ymwadu â ni ein hunain yn
eiu hyfrydwch anianoL Pe byddai i frenin

ar ryw ddyddiau o'r flwyddyn wahodd rhai

o'i ddeiliaid tlodion i eistedd a gwledda

gydag ef wrth ei fwrdd brenhinol ei hun,

hwy a ddianrhydeddent eu llywydd yn drwm
ac a'u drygent eu hunain, os dygent eu hym-
borth gwael cyffredin gyda hwynt i'r llys.

A yw y saint gogoneddus yn y nef yn galw

am ddim o'u mwyniant aniauol, neu yn
gweled ei eisieu tra y maent yno yu ym-
lenwi â moliant Duw ac yu ymborthi ar yr

hyírydwch sydd yn llifo oddi ar y llawn

olwg ar Dduw? Ac onid yw Duw yn cyf-

rif ei fod yn rhoddi i chwi gael mwynhau
nef, mewn cyffelybiaeth, wrth agor i chwi

ddrws i wasanaeth ei ddydd sanctaidd ?

(2il.) Ar wjl-ddyddiauympryda^weddi.

Yr ydym y pryd h}Ti i gystuddio ei

heneidiau ; ac ni bydd mwyniant y cr
adur yn fwy cyfaddas i'r gwaith hwnw u;

ysnoden i alarwisg.

(3ydd.) Ar amserau o drallod cyhoedd
ar yr eglwys ar led y byd, yn enwedig ga
tref. ÎN

T
is gall dyn grasol lai na chyfrif

yn rhesymol, bod iddo nacau ei hun, ne
o leiaf, brinhau aruo ei hun o ran mwl
iant yn y creadur, pan y byddo Crist )

ei eglwys megys yn gwaedu. Y mae cy
ymdeimlad yn ddyled arnom i'r saiut, e
cyfeillion—Crist mewn dirgelwch. Ac j
wir, ar ein gwelyau maubluf esmwyfch l

prin iawu y cj'dymdeimlwn Tig ereill yn
cystuddiau ;" os ymfoddio a wnawn (I

meddwl yw) hyd lawn fwynhád o'n he

mwythdra a'n difyrwch naturiol.

blentyn a f^yddo yn lìon a difyr yn ei d
hun a chanddo dad neu fam ar yr un prj

yngorwedd mengotid, ardraugeedigaeth
ond heb yn wybod iddo ef—ni newidüj
lais pan ddelo y newydd trwm ato, íe,

alara na wybuasai efe yn gynt, ac ni fuas

yn well ganddo ei fod yn wylo dros a chyd
berthynas yn nh galar na bod yn tteu

ei amser yn ddifyr gartref ? Hyd yma 1
atteb yn ganiataol, gan addef pa bleseraa

mae grym duwioldeb yn eu gwadu a'u gw
hardd ! ac yr wyf yu gobeitìiio y gwelir m
ydynt ond y cyfryw ag a ellir eu goìlwi

ymaith yn deg heb goll ar lawenydd y ci^

adyn.

DOSB. IT.

At. 2. Yn awr, yn yr ail le, yr wyf a

atteb yn nacaol. Er fod bywyd sanctaií
chyfîawn yn nacau i'r Cristion y pleserau

enwyd uchod, etto, nid yw yn ei ddifudd
o un gwir bleser a all y creadur ei rodd
ie, y mae mor bell oddi wrth hyn fel n
dichonneb fwynhau melusder y creadurj
debyg i'r enaid grasol sydd yn rhodio yi

ngrym duwioldeb. Ymddeugye hyn yn
ddau beth neillduol hyn :

—

laf. Y mae gan y dyn grasol archwae
cywreiniach, sydd yn ei addasu i brofi im

usder mwy yn, ac felly i dynu pleser m^
oddi wrth ryw fwyniant crcedig nag a
dyn annuwiol. Nid ydyw y gwybedyn

;

cael mêl yn y blodeuyn hwnw yr ä y we
ynen ymaith yn llwythog oddi wrtlio.

nis gall dyn anrasol chwaith bròfi yr un m<

usder a'r duwiol niewn creadur. Mae gandd
mae yn wir, archwaeth naturiol a clinawd

trwy ba un y mae yn blasu y pleser ai

mhur, anianol a ddyry y^creadur ^ ac ar h

y gwna efe ei lawn bryd : ond y mae cal»

rasol yn profi rbywbeth chwaneg. Feyfo<

holl ísrael o'r graig :
" A'r Graig oe»

Crist ;" 1 Cor. x. 4. ^Ond a ddarfu i bav

a brofasant felusder naturiol y dwfr br

Crist ynddo ? Och ! na dddo ; nid oedd oi

ychydig o eneidiau ffyddiog a feddent a

chwaeth ysbrydol i wneud hyn. Bwytaot
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|î amam Samson o'r mêl a gaed o ysgerbwd
ìew, gystal a Samson ; etto, efe a gafodd

W o fudd hyfrydol ynddo na hwy, er eu

5 hwy, ysgatfydd, yn hoffi ei flas fel mêl
»al ag yntan. Yr oedd efe yn profi yn-

jo felusder rhagluniaeth Diuv a'i hachub-
Li rhag y ilew oedd ynawryn rhoddiiddo
hêl hwn: Bam. xiv.

J2il. Y mae y Cristion yn cael mwy o wir
Ìser o'r creadur na'r annnwiol, am ei fod

dyfod yn fwy puredig iddo ef nag i'r

1. Y mae yr adyn ansanctaidd yn sugno
jaddod a chwbl—gwaddod pechod a

addod digofaint, tra y mae cwpan y
stion heb y cymmysgedd hwn. Yn
ìtaf, gwaddod pechod. Po fwyaf a gaiff

annuwiol ynrhodd o hyfrydwch ygread-
eth, mwyaf a becha efe trwy hyn. O !

nae yn drwm meddwl yr effaith o hyn
ai galon ddrygionus ef ; nid yw y cwbl
l tanwydd i'w chwantau enìiyn drwyddo.
ìaith y rhedant gyda'u mwyniant, megys
afradlawn gyda'i godau, neu fel y moch
amser mes ; nid oes golwg i'w gael ar-

ìt na nieddwl am eu dychweliad, tra y
iant gael dim ar led yni mysg difyrwch y
L iSìicl oes neb mor anferth ddrygionus
rhai a borthir yn uchel â mwyniant an-

ol. Y mae hyn i'r annuwiol fel y tail a'r

aen i'r moch a ymfrasant wrth orwedd
idynt. .Felly y gwna eu caîonau hwynt
frashau a thewychu, ac yr ä eu cydwy-
au yn fwy marwaidd a tíideimlad drwy-
nt. Eithr yr hyfrydwch a'r cysuron a
d Duw i ddyn duwiol trwy y creadur, a
ant er maeth ysbrydol i'w rasusau ef, ac

ynant y rhai hyn allan i ymarferiad, fel

laent yn tynu chwant y llall. Yn ail,

addod digofaint. Pieser bychan a gaf-

yr Israeliaid yn eu danteithfwyd, pan
hiodd digofaint Duw arnynt cyn iddynt
ael i ìawr eu gyddfau : Salm lxxviii. 30.

yn y delo gwledd y pechadur o'i flaen, y
! cyíiawnder dwyfol yn parotoi i anfon y
if ar ei hol ; ac y mae yn rhaid i'r dis-

rliad brawychus am hyn anafu blas y
dd. Eithr y mae croesawiad yr enaid
30I yn ddigost : nid oes achos i feddyliau
wychus afìonyddu ei ysbryd ef, fel ag i

i iddo droi ei lymaid draw, neu dywallt
iith ddim o gysur ei fwyniant presennol,
ofn perygl i ddyfod. Y mae pob peth
dda a'r goror yn rhydd : gall ddywedyd
a Dafydd, " Mewn heddwch y gorwedd-
ic yr hunaf ; canys ti, Arglwydd, a
ìi i mi drigo mewn diogelwch ;" Salm iv.

Nis gwna Duw. a phawb ereill nis gall-

dori ar ei heddwch. Megys yr iacha-
l y dyfroedd wrth fwrw halen ynddynt
Breìi. ii. 21), felly y mae Crist wedi
tau mwyniant y creadur, fel nad oes yn
niwed ynddo yng nghwpan y saint.

DOSB. III.

t. 3. Yr wyf yn atteb yn gadarnhaol.

Y mae grym duwioldeb mor bell o ddifuddio
dyn o lawenydd a phleser ei fywyd, nes bod
hyfrydwch a phleserau digymmhar yngln
wrth fywyd sanctaidd : y rhai hyn y mae y
dyn gr;isol yn eu cael yu ffyrdd cyfiawnder,
i'w mwynhau wrtlio ei hun, ac nid yw y di-

eithr yn gyfranog o honyut. Oddi mewn
y maenfc yn wir ; ac arn hyn y mae'r byd
yn siarad mor ffbl a diwybod am danynt.
Ni chredant hwy fod y fath bleserau,

nes y gwelont hwynt : ac ni chânt byth
eu gweled nes y credont hwynt. Pan
aeth y milwyr Rhufeinig i'r deml, ac i'r

cyssegr sancteiddiolaf, ac heb weled yno un
ddelw, fel y gwelsent yn eu temlau eilun-

addolgar eu hunain, hwy a gyhoeddasant
mewn gwawd fod yr Iuddewon yn addoli y
cymmylau. Felly yn ddiau,am nad yw pleser-

au cyfiawnderasancteiddrwydd mor fraisg ag
i ddyfod dan ymwybyddiad teimladau an-

ianol, fel eu pleserau anifeilaidd hwynt ; am
hyn, hwy a chwarddant ar y saint, fel pe na
byddai eu Uawenydd hwyut yn ddim ond
ffrwyth dychymyg, ac fel pe na byddent ond
yn cofieidio cwmwl yn lle duwies, a phleser

dychymygol yn lle gwirioneddol. Ond
gwybydded y cyfryw eu bod hwy yn dwyn
yn eu mynwes eu hunain yr hyn a allai eu
helpio i farnu am bh sërau bywyd sanctaidd

—eu bod yn fwy gwirioneddol na hyn.
Meddwl yr wyf am y dychryn a leinw eu
cydwybodau brawychus, weithiau trwy eu-

ogrwydd o'u bucheddau ansanctaidd ac
anghyfiawn. Iíwn, heb fod am chwip ar
eu cefn, na phoen yn eu cnawd, a fynega
iddynt y dichon yr heddwch a ddeillia o
gydwybod dda fod mor effeithiol i lenwi yr
enaid â llawenydd hyfryd, pan na byddo un
hyfrydwch cnawdol yn rhoddi cyfran tuag
ato. Y mae tri pheth i'w }

rstyried yn natur
bywyd sanctaìdd a chyfiawn, sydd yn ddigon
i ddangos mai dyma yr unig fywyd hyfryd.

Y mae yn fywyd oddi wrth Dduw
;
yn fy-

wyd gyda Duw ; ac yn wir fywyd Duw :

—

laf. Y mae yn fywyd oddi wrth Dcluw :

ac am hyn, y mae yn rhaid ei fod yn fywyd
llawen a hyfryd. Yr hyn oll a wna Duw,
y mae yn dda a hyfryd yn ei ryw. Ynawr,
un o brif weithrediadau Duw yw bywyd;
hyd onid yw y cylionyn, neu y gwybedyn
lleiaf a gwaelaf, yn rhagori yn y golygiad

hwn ar yr haul yn ei ogoniant disgleiriaf.

I bob bywyd y mae Duw v;edi trefnu mwyn-
iant adcìas i'w ryw. Y mae i'r anifeiliaid

fwyniant addas i fywyd anifeilaidd: ac yn
llawer mwy i ddyn yr hyn sydd yn addas
i'w fy\\ryd yntau. Yn awr, ni a wyddom
fod pob creadur yn cael mwyniant ei fywyd
yn oreu, pan fyddo yn ei iawn dymmher.
Os bydd anifail yn afiach, y mae yn dihoeni

ac yn griddfan ; ac felly dyn hefyd._ Ni
wna danteithion, chwareuon, na pheroriaeth

foddio dyn afiach. Yn awr, sancteiddrwydd
yw iawiì dymmher yr enaid, megys iechyd
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i'r corph ; ac ara hyny rhaid yw i fywyd

sanctaidd foil yn fwyd hyfryd. Yr oedd

Adda yn sicr yn byw bywyd hyfryd ym
Mharaiìwys, cyn i bechod anafn ei dym-

mher. Pan wneler y creadur yn sanctaidd,

yna y mae yn dechreu dychweîyd i'w dym-

mher dechreuol, a chyda hyn i'w lawenydd

a'i bleser dechreuol. O syrs, y mae dynion

yn achwyn ar eu helyntoedd allanol, ac yn

anfoddloni wrth eu gradd a'u lle yn y byd:

ond yn y tu mewn y mae'r bai yn bod. Y
mae'r esgid yn gywir a da ddigon ; ond cam

yw y troed sydd yn ei gwisgo. Byddai y
cwbl yn dda, pe byddit ti yn iach ; ac ni

fyddi di byth yn iach, nes y byddech yn

gyfìawn a sanctaidd.

2il. Y mae yn fywyd gyda Dnw. Y mae
enaid grasol yn rhodio ger brou Duw, ac yn

cadw cymmun leb âg ef. Pan gyfarfyddoch

â sant/chwi a chwi a wyddoch ei gynniw-

eirfa, pa gyfeillion sydd ganddo: "Fel y
caffoch chwithau gymdeithas gyda ni ; a'n

cymdeithas ni yn wir sydd gyda'r-Tad, a

chyda'i Fab ef, Iesu Grist ;" 1 Ioan i. 3.

Gwelwch ddiffuantrwydd dyn duwiol

:

"Ein cymdeithas ni yn wir sydd gyda

Duw ;" nid ydym yn dywedyd i chwi gel-

wydd. Ni faidd dyn " ansanctaidd fod yn

rhydd fel hyn, mi a i gwarantaf, a mynegi pa

gymdeithion y mae ei enaid yn eu dilyn o

ddydd i ddydd. Gwelwn nad oes un perygl

myned i fysg pobl. dduwiol ; ni ddygant

hwy mo honoch i gydnabyddiaeth â chyni-

deithion drwg: hwy a'ch dygant at Dduw
;

ac yno y mae eu cynniweiriad mawr hwynt.

A dywedwch i mi yn awr, onid yw yn

rhaid i'r dyn fod yn byw bywyd hyfryd,

sydd yn rhodio gyda Duw? Bydded ond

dyn y'byddo chwi yn marchogaeth gydag ef

ar daith, a hwn yn eich caru yn fawr, ac yn

gallu eich difyru âg ymddiddan llon a da
;

oni wnai yr hyfrydwch a gewch yn ei gym-
deithas beri i chwi somedigaeth ryfedd,

etto hyfryd o ran meithder y daith? O
ynte, pa lawenydd sydd raid i Dduw ei

ddwyn gydag ef i'r enaid a rodia yn ei gym-
deithas? "Gwyn fyd y bobl a adwaenant yr

hyfryd lais
;
yn llewyrch dy wyneb, O Ar-

glwydd, y rhodiant hwy ;" Salm lxxxix. 15.

Sain yr udgorn oedd yn eu galw i'w cyn-

nulliadau crefyddol a elwir yno, yn hyfryd-

lais ; am fod Duw, yn ei addoliad neillduol,

yn amlygu ei hun i'w bobl. Y mae nef

y nefoedd i fod lle y mae'r Arglwydd : yn
sicr ynte, y mae yr hyn a gaiffy saint yma
o bresennoldeb Duw yn ddigon i wneuthur

bywyd y Cristion yn hyfrydol.

O Grìstionogion, ai nid hyfryd yw rhodio

gyda D.uw, ac i Dduwl rhodio gyda Duw
yma isôd, trwy ei bresennoldeb cyinmliorth-

awl a diddanol—ac i Dduw sydd yn ei

amlygu ei hun yn ei lawn ogoniant yn y nef

uchod? O, chwi oll sydd am olygiadau

hyfryd yn eich rhodfeydd a thrwy eich íì'en-

estri, gwelwch yma un nas gall y byd (

mo'i gystadlu—y golygiad sy gan ena
grasol wrth rodio yn ffyrdd cytiawndei

gall weled Duw yn rhodio gydag ef, f

cyfaili gyda'i gyfaill, ac yn ei egluro ei h\

iddo :' Salm 1. 23. Ië, y niaeganddo, nid^

unig y mwyniant o gymdeithas bresenn

Duw gydag ef, ond hefyd y golygiad hy
rydlawn ar y nef o'i flaen, i'r hon y m
Duw yn ei arwain ; ac, yn ífordd sancteid

rwydd, yn sicr o"i ddwyn iddi yn y diwed
Ond am yr adyn ansanctaidd, sydd yn rhod

yng nghymdeithas ei chwantau, er iddy

felysu ei safn âg ychydig bleser disylwed

am dro, yr hwn a dawdd oddi ar ei dafc

ac yr anghofia ei flas yn fuan ; etto, dangc

ant iddo wlad y tywyílwch o'i flaen, y lle

dygant ef iddo, ac a'i gadawant ef ynddo,

edifarhau am ei bleserau drudion me^

poenau, heb esmwythâd na diweddiad.

3ydd. Bywyd Duw ei hun ydyw. Dt

Uenwch yrymadrodd: " wedi ymddieith

oddi wrth fuchedd Dduw ;" *Eph. iv. 1

hyny yw, buchedd duwioldeb. Y m
buchedd sanctaidd yn futhedd Ddu
Ond pa foddí Nid yn unig fel y n
Duw yn awdwr o honi

; y mae efe felly

fywyd yr anifail : ac yn hyn, nid y

w

annuwiolion yn ddieithriad oddi wi

fuchedd Dduw: canys y mae ganddj

fywyd naturiol a roddodd Duw iddy

Ònd y mae yr ymadrodd yn cynn?

chwaneg ; a hyny yw hyn :—Mae buchc

Dduw yr un peth a bywyd tebyg i'r bjw

y mae Duw ei hun yn ei fyw. Duw b

'yw efe ; a bywyd sanctaidd yw ei fywj

sancteiddrwydd yw bywyd ei fywyd
Yn awr, attolwg gyfeillion, ai nid ydj

yn meddwl fod Duw ei hun yn byw byw

o hyfrydwch? A pha beth yw hyfrydt

ei fywyd ef , ond sancteiddrwydd ? Y ^I

efe yn hoffi grasusau eisaint: SalmQj\u
Pa faint mwy ei sancteiddrwydd hanfo

ei hun, o'r hwn y saethwyd aílan ar y ç

taf y pelydr hyny, sy'n llewyrchu mor hr

fertìi yn ei ohvg yn ei blant i Y mae ge

ti, pwy bynag wyt, allu uwch law Du^
liun, os gelli dynu gwir bleser allan o

Bancteiddrwydd ac anghyfiawnder. A
i mi ddywedyd wrthyt, nid y ca' ledd 11-

yw i ti gyhuddo Ôbrdd cyfiawnder a sai

eiddrwydd fel gelyn i wir bleser. O 1

wydd yr wyt ti felly yn rhoddi yn er

Duw ei hun, ei fod yn fyr o wir blese

llawenydd, yr hwn nid oes ganddó bl

íneu hyfrydwch) nad yw sanctoiddrw,

n ei roddi. Ond ymaith â'r'fath ysi

pwdr a hwn. Y diafliaid a'r damnej
eu hunain sydd yn casau Duw a'r

ineb llwyraf o bawb; etto, ni feiddi

ac nis gallant ddywedyd felly. Hw;
wyddant fod Duw^yu ogoneddus a ha

ie, "yn ogoneddus rnewn sancteiddrwyc

a bod gwynfyd a gogoniant y creadui
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ynnwysedig mewn cyfranogiad o'r sanct-

iddrwydd hwnw, a wna Dduw ei hun mor
lynfydedig a gogoneddus. Hyn, Gristion,

vr yr eithaf a ellir ei ddywedyd am dy
ynfyd di, yma neu yn y nef ar ol hyn.
r
r un peth a'th wna di yn ogoneddus ag

fdd yn gwneud Duw yn ogoneddus: y
ìae dy lawenydd a'th bleser o'r un rhyw
r hyfrydwch yr ymhyfryda üuw ynddo :

;Ag afon dy hyfrydwch y diodi hwynt ;"

alm xxxvi. 8. Craffwch ar yr ymadrodd,

, afon dy hyfrydwch." Y mae gan Dduw
hyfrydwch ; ac y mae yn diodi y saint

|i hyfrydwch. Yma y mae hyfryd bwys
yfrydwch y saint. Pan archo y brenin

w weision ddwyn rhyw ddyn i lawr i'r

;ler, a gadael icldo yfed o'i win neu ei ddiod,

niae hyn yn diriondeb i'w fawr brisio gan
r mor fawr. Ond i'r brenin ei osod wrth
fwrdd ei hun, a rhoddi iddo i yfed o'i

in ei hun, y mae hyn, mi obeithiaf, yn
awer mwy. Pan roddo Duw i ddyn dir

P d, a gwin ac olew—cysuron y ciieadur

—

jid yw efe yn croesawu hwn ond yn y seler

yffredin. Y rhai nid oes ganddynt ond
i.wyniant anianol, nid yw y cyfryw ond yn
stedd gyda'r gweision ; ac mewn amry

w

bleserau teimlad, nid ydynt ond yn gyd-
yfranogion â'r anifeiliaid. Ond pan gyf-

ino Duw ei ras, gan brydferthu enaid â
ncteiddrwydd, y mae efe yn awr yn rhoddi
dyrchahad uchaf a all y creadur ei gael :

id yw efe byth yn anfon y gwisgoedd
yyeh hyn i neb, heb fwriadu gosod y cyf-

^w yn ei ymyl wrth ei fwrdd ei hun, mewn
îgoniant nefol.

PENNOD XIII.
'-€ y dymchwelir ail ddichell Satan, drwy yr hon
y cais efe dwyllo y Cristion o'i ddwyfronneg, gan
ei dangos fel peth nìweidiol ihofudd bydol ef.

Rhuthr. 2. Os ni thramgwyddi wrth y
*en cyntaf, y mae gan ddiafol un arall
rth ei law i'w daflu i'th ffordd. Nid yw
e yn adarwr mor ddifedr ag i fyned allan
ìb ddim ond un ergyd ganddo: ac am
'ny, wedi iddofethu yneiergydgyntaf atat,
sgwyl iddo yn fuan danio eilwaith, trwy
ilywedyd wrthyt—" Gwell i ti beidio ym-
;í â'r byw yn sanctaidd a chyfiawn yma

! iid wytyn bwriadu andwyo dy hun, a'r rhai
llsy'n pwysoarnat. Edrych ar y cyfoeth-
jjiona marion y byd," efe a ddywed, "pa
!dd yr wyt yn meddwl y bu i'r rhai hynu ynghyd y fath etifeddiaethau llydain,
jchodi euteuluoedd i'r fath fri a rhwysg
h eu sefyllfaoedd ì Ai trwy eu cyfìawnder
iu sancteìddrwydd ? Och! pe buasent
wy dan fath dynrwymiad yn eu cydwy-
pdau ag y bydd' raid i ti fod, os ymrwymo
'wnei wrth reolau buchedd sanctaidd, ni

ddaetheut hwy byth i farchnad mor dda
am y byd hwn a'r hon a gawsant. Ac 03
myni lwyddo fei hwythau, y mae yn rhaid
i ti wneuthur fel hwythau ; taflu ymaith
yn llwyr ddwyfroneg cyfiawnder, neu
ynte ei dadfyclu, fel y crogo hi yn ddigon
llac, i'w throi i'r naill du pan ymgynnygio
mantais. Os amgen, ti a elli gau ffenestri

dy siop a rhoddi dy grefft i fyny, o ran dim
a ennilli erbyn pen y flwyddyn."

At. I'th amddihyn, Gristion, yn erbyn y
rhuthr hwn, cymmer yr ystyriaethau hyn

;

o'r rhai ni fydd yn anlìawdd i ti dynu
atteb a wna gau safn yr wrthddadl hon.

laf. Ystyria nad ydywyn angenrheidiol i ti

fod yn gyfosthog : ond y mae yn angenrheid-
iol i ti fodyndduwiol, os wyt amfod yn dded-
wydd. Ti elli ymdaith i'r nef heb geiniog
yn dy bwrs, ond nid heb sancteiddrwydd yn
dy galon a'th fuchedd hefyd. Ac y mae
doethineb yn dy alw i edrych yn gyntaf at

y peth mwyaf angenrheidiol.
2il. Y mae y nef yn werth ei chael, er i

ti fyned yn dlawcl, yn garpiog, 'ie, yn noeth-
lwm. Ÿ mae rhai yn y byd sydd am
dderbyn cynnyg Duwynddiolchgor, os cânt
ond eu derbyn i'r ddinas ogoneddus hono,
er i Dduw fod heb eu gwobrwyo a thalu
iddynt, a chyfoeth mawr ar hyd eu ffordd
yno. Gan hyny, rhag cywilydd, ymrodda
i fod yn sanctaicld, er gwell ac er gwaeth.
Na saf i dynddadleu â Duw am bethau, y
rhai, pe byddent yn dy feddiant, a thi yn ei

garu ef, a adewit, ac a deflit y tu ol i'th gefn
gyda dirmyg, yn hytrach nag ymadael âg
ef.

3ycld. Gwna ychydig o'r byd dy foddloni,

os cedwi dduwioldeb yn ei grym, fel y gwna
ychydig o ddillad y tro i ddyn cryf iachus.

A gwell yw y gwres a ddaw o'r gwaed a'r

ysbrydoedd tumewnol, nag a ddaw o lwytho
ddillad ar y cefn. Gwell, mi a wn, yw y
boddlonrwydd a rydd duwioldeb i'r Crist-

ion yn ei dlodi, na'r boddhâd, os oes y fath
beth yn y byd, a gaiff y gr goludog o'i

gyfoeth. " Èlw mawr yw duwioldeb gyda
boddlonrw-ydd." Y dyn duwiol yw yrunig
ddyn boddlawn yn y byd. " Mi a ddysg-
ais, ym mha gyflwr bynag y byddwyf, fod yn
foddlawn iddo ;" medd Paul, yn Phil. iv.

11. Ond os gofynwch iddo pwy oedd ei

athraw addysgodd i ddo y wers anhawdd hon,

efe a ddywed i chwi na chafodd efe mo honi

tra yn eistedd wrth draed Gamaliel, ond
gan Grist. " Yr wyf yn gallu pob peth trwy
Grist, yr hwn sydd yn fy nerthu ;" adn. 13.

Yr hyn a ddywedodd un philosophyddmewn
ymffrost, hyny a all yr enaid duwiol ei ddy-
wedyd, trwy Grist, mewn gwirionedd a
sobrwydd :—Pan y bo isaf a thlotaf, fod ei

galon a'i gyflwr yn cydgyfatteb. Nyni a
gyfrifwn hwnw yn r dedwydd yn iaith y
byd a fedr fyw arno ei hun, heb fasnach na
cheisio benthyg ; neu, pan y chwennychai
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brynu, sydd âg arian parod ganddo at hyny
yn ei goffrau; a phan fÿnai foddio ei flysâ'r

amrywiaeth, sydd j n tneddu y cwbl o fewn
i'w balas ei hun ; ac heb achos iddo anfon.

ar led i'r naill farchnad na'r llali am ym-
borth, nac am ddim ammeuthyn a geir o'r

amryw elfenau. Y mae duwioldeb yn gyf-

ryw wlad gyflawn, fel y mae yn ddigonol i

ddiwallu y Cristion o'i ffrwythau ac o'i ys-

tôr ei hun, fel y gaìlaf d lywedyd : a hyn, a

phobpeth a ddichon ei galon rasol ei ddy-
muno, heb gardotta wrth ddrws y creadur,

na pheryglu yn ddiachos ei dduwioldeb i'w

gyrhaeddyd.
4ydd. Ystyria pa fath farchnad ddrud a

wnânt hwy sydd yn ymadael au dwyfroneg
cyfiawnder, neu }m ei gwystlo am gyfoeth y
byd. Ymddengys hyn, yn gynfcaf, yn y
pechod : yn ail, yn y felldith drom sydd yn
dilyn sodlau y pechod hwnw :

—

- (laf.) Y mae yn bechod mawr. Ni
themtiai y diafol mo Grist i rvw bschod
bychan. Nyni a'i cawn ef [Lue iv.) yn
gosocl yr abwyd euraidd hwn o'i flaen, pan
ddangosodd efe iddo holl deyrnasocdd y
byd, gan eu hadclaw oll iddo, os syrthiai i

lawr a'i addoli ef. Pa beth oedcl bwriad yr

ysbryd aflan yn y cais hwn, ond tynu Crist

i'w addef yn arglwydd y byd, a thrwy ei

addoli, i ddadgan ei fod yn disgwyl pethau
da y byd, nid gan Dduw, ond ganddo ef 1

Yn awr, y mae yn wir yn ddiau, am bob un
a gais elw y byd trwy anghyfiawnder, ei fod

yn myned at y diafol i'w geisio, ac mewn
eflfaith yn ei addoli ef. Cystal fyddai iddo

eiarad allan, a dywedyd nad yw efe yn cycl-

nabod Duw, ond y diafol, fel Argiwydd y
byd, ac yn meddu y cyfraniad o hono ; o

herwydd y mae yn gwneud yr hyn a dde-

ongla Dttw felly. Yn awr, pa faint gwell

yw cael tlodi gan Dduw, na chyfoeth gan y
diafol ? Dyma bechod beiddgar yn wir

—

ar un ergyd, dwyn yniaith benarglwyddiaeth
Duw a'i roi iSatan i wneud a fyno efe á'r byd.

(2il.) Y mae yn bechod ynfyd. Y rhai

sycìd yn ewyllysio ymgyfoethogi, sef bid

cam, bid cymmhwys, sydd yn syrthio i brof-

edigaeth a magi, a llawer o chwantau yn-
fyd: 1 Tim. vi. 9. Pa ynfydrwydd mwy na
chwareu y lleidr i gael yr hyn syddeisoes yn
eiddo dyn ei hun ! Os wyt yn sant,- y mae
y cwbl a fedd y byd yn eiddo i ti :

" Mae
i dduwioldeb addewid o'r bywyd sydd yr
awr hon ac o'r hwn a fydd ;" 1 Tim. iv. 8.

Os bydd cyfoetli yn dda er dy les, ti a'i cei
;

o herwydd dyna ammod yr addewidion
tymmorol : ac oni farna Duw (yr hwn sydd
yn gymmhwysaf i farnu) mai da fydd i ti

gael dy clâl o'r addewid, megys mewn arian

bathol, yna y mae addewid arall y\\ dyfod
i'th gymmhorth, yr hon a sicrha i ti y cei

werth arian :
" Bydded eich ymarweddiad

yn ddiariangar, gan fod yu foddlawu i'r hyn
sydd genych ; cauys efe a ddywedodd, Ni'th

! roddaf i fyny ac ni'th Iwyr adawa
chwaith ;" lìcb. xii.; . 5. Ü3 yw Diw wed
rhoddi i ti gyfoeth, oud etto yn dy alw
ymadael âg ef er mwyn ei euw ei hun, yn
y mae yn rhoddi i ti ei ysgrif-rwym [bond
trwy yr hou y gelli gael dy golled yn o
gyda'r can cyminaint yn enniü yn y by
nwn, heb law bywyd tragwyddol yn y by
a ddaw : "A phob un ar a adawodd I
neu frodyr, neu chwiorydd, neu dad, ne
fam, neu wraig, neu blant, neu diroedd, €

mwyn fy enw i, a dderbyn y can cymmaîl
a bywyd tragwyddol a etifedda efe :" Ma
xix. 29. Ac ynfyd amlwg yw y dyn
ym dy âg addewidion Duw am unrhg
sicrhâd a all Satan ei roddi iddo.

(3ydd.) Gwelir elw aughyfiawn yn bryn
iad drud, o achos y felidith drom sv<

yngln wrtho :
" Melldith yr Arglwj

sydd yn nh yr annuwiol ;" Diar. iii

" Ond yn nh y cyfiawn y bydd raa^

gyfoeth ;" Diar. xv. 6. Chwi ellwch ddyfo
at y cyfiaWn, heb gael, ysgatfydd, ddim
iau yu ei dý; ond byddwch ýn sicr o ga
yno drysor : eithr trysor nid oes yn nhy

)

annuwiol, pan fyddo yno lawer o aur a

arian i'w cael, am fod melldith Duw yu j%
] ei elw i gyd. Y mae pigtîorch Duw yncai
I lyn cribin yr annuwioi. Llwyr gyíiawny
iddo ef wasgaru yr hyn a gasgì y cyfry

drwy anghyíiawnder. Am hyuy, dywed
eu bod yn cymmeryd cynghor gwarthua i

t ; o herwydd y "gareg a lefa o'r mur,
trawst a'i hettyb o'r gwaith coed ;" II ib.

10. O ! pwy ag sydd yn prisio cysuri

fywyd a fyddai byw, er tynellau o au

mewn tý â'r ellyll hwn yn ymrodio ynddi

Ynddo y mae c;-i am ei anghyüawnderl
ei ddilyn i bob cell yr ä iddi ; ac y ma
fel pe byddai yn clywed ceryg a thraws

iau ei d yn griddfan dan bwya ei becl
ef a'u gosododd hwynt yno. íë, mor a

gas yw y pechod hwn gan yr Arglwyc
cyfìawn, fel mái nid y rhai hyny yu unig

drysorant yr elw a geir fel hyn sydd j

felidigedig ganddo, ond hefyd yr olierym

oll a ddefnyddia y cyfryw i ddwyn ym mla«

eu dyfeisiau anghyfiawn. Y gwas trni

sydd i ennill bodd ei feistr, yn chwanegu
ei gyfoeth trwy dwyll ac anghytíawnder,

mae Duw yn bygwth talu iddo ei gyflo

" Ymwelaf hefyd â phawb a ueidiant ar

rhiniog, y aawl a lanwaut dai eu meistr

thrais ac â thwyll ;" Seph. i. 9. Dywed
hyu, naill ai am weision a safent wrtb

drws, i fachu cwsmeriaid i mewn, i

twyllo; nei ynte arn swyddojiou gw,

mawr, a ddeuent âg awdurdodiad llawii

dai pobl igymmeryd oddi aruynt trwy dra

yr hyn a welent yn dda. Caitf y rhai h;

eu cospi, er mai eu meistriaid oedd yn cad

yr ennilí : eu meistriaid fel y prif ddifäwjf

a hwythau fel eu trawsgipwyr, i hela a da

par ysgiyfaeth iddyut.
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PENNOD XIV.
)le y diddymir y drydedd ddichell a ddefnyddia

\

Satan i ddiarfogi y Cristion o'i ddwyfroneg ; a
i hyny trwy ei frawychu á'r wrthiaith, y gwrth-
\

wynebiad, aV dygasedd gan y byd, afaga hi.

Rhuthr. 3. Y mae etto faen tramgwydd, a
byd Satan yn ffbrdd yr enaid a fyddo yn
ychwyn ar y llwybr hwn o gyfiawnder:
I y gwrthwynebiad a fydd y cyfryw yn
'cr o'i gael oddi wrth y byd. O ! medd
'atan, dyma'r ffordd uniawn i'th ddwyndan
langell pob tafod, i golli cariad dy gym-
lydogion, a chael dirmyg, 'ie, cas pawb yr
yt yn byw yn eu mysg. Ac ai nid wyt yn
jpmuno byw yn gyfeillgar a heddchol
7da dy gymmydogion ? A elli di oddef dy
prtio, fel Lot ym mysg y Sodomiaid, a
loah yng nghanol yr hen fyd, y rhai oedd-

oll o ffordd arall? y mae'r sancteidd-
Ipydd yma yn magú gwaed drwg, pa le

toiag y del : addef hwn, a thi a dyni ddyrn-

\ 7 byd yn fuan o ddeutu dy glùstiau.

At. Gwir yw nad yw hon ond gwrthddadl
lel a gwanynddi ei hun ; etto, lie ycyfer-
dd â thymmer feddal, a tliuedd rhwydd-
ner o natur, mewn un y mae gogwyddiadau
ruaidd a heddycbol yn rheoli \yn gryf
ddo, y mae yn ddigon ei phwys i fod yn
mtasiwn beryglus. Diammheu ddarfod i

iron dramgwyddo wrth y gareg hon yn
aos y llo aur. Nid boddio ei hun yn sicr

oedd efe yn y peth ; ond gweithred yd-
id yn unig i foddio y bobl, fel y gwelir
ei ymesgusiad wrth Moses : "Nac ennyn-
digofaint fy Arglwydd : ti a adwaenost
bobl, mai ar ddrwg y maent;" Ecsod.
xii. 22. Fel pe dywedasai, ni wyddwn i

beth a wnaent â mi, pe nacaswn hwynt

:

llonyddu yr oedd yr hyn a wnaethum i,

i ragflaenu blinder mwy oddi wrthynt.
a welwn fod angeu am ein cael yn arfog
erbyn y demtasiwn hon : ac 'i'th gael

[y, pwysa yn ddifrifol y ddau beth a gan-
i.

Laf. Y mae dy Dduw, a wasanaethi di,

istion, yn rheoli tafodau, dwylaw, ie,

onau pawb oll. Efe a all, pan Avelo yn
i, beri i ti gael ffafr yng ngolwg y rhai a
n íwyaf ; a hyn heb i ti golii dim yn
yrfa sanctaidd : "Panfyddo ffyrdd gr
rhyngu bodd i'r Arglwydd, efe abairi'w
nion fod yn heddychol âg ef ;" Diar.
i. 7. Laban mewn digllonedd a ymlidiai
ol Iacob ; ond y mae Duw yn ei gyfarfod

y ffordd, ac yn rhoddi iddo ei wers, pa
d yr ymddygai at y gr da (Gen. xxxi.
a 29) ; y mae yntau yn addef yn onest
th Iacob pa beth a drôdd y 'gwynt i gongl
mhesach, aç a'i gwnaeth ef mor dawel
tho, ar ol cychwyn mor îlawn o lid :

"Y
e ar fy llaw i wneuthur i chwi ddrwg

;

ìDuw eich Tad a lefarodd wrthyf neith-
&c, adn. 29. Diolch am ddim i'r

r
! Y'r oedd ganddo allu i ddrygu Iacob

;

ond ni adawaî Duw iddo. Cmmerodd Mor-
decai yntau, dybygasid, y ffordd unionaf i

dynu arno ddigder y breniu, trwy nacau
rhoddi i Hamau y parch oedd arbawb, trwy
orchymyn y brenin, ei dalu iddo. Ond ni
oddefai cydwybod y gwr duwiol i'w lîn
blygu. Ac etto, gweìwn, wedi i'r adyn balch
hwnw wneud ei waethaf at gael dial arno,
y bu raid iddo etifeddu y crogbren a fwr-
iadasai efe i Mordecai, a gadael i Mordecai
gael eUe ef yn íKifr y brenin. Fel hyn y
darfu i Dduw, sydd yn meddu agoriad i fyn-
wesau llywiawdwyr, yn ebrwydd gloi ca'lon

Ahasferus yn erbyn yr Aìnaleciad melldig-
edig hwnw, a'i hagor i ollwng y gwrduwiol
hwn i mewn i'w le. O ! pwy a ofnai fod yn
gydwybodol, pan y gall Duw, ac y gwna
hefyd, ddarpar mor rhyfedd er diogelwch
i'w bobl, tra yr ymgadawnt yn agos ato ?

2il. Bwrw fod dy rodiad sanctaidd yn
cyffiroi digder annuwiolion i'th erbyn : gwyb-
ydd y gall fod trugaredd fwy yn eu câs
hwynt nag yn eu cariad. Yn gyffredin, y
mae y saint yn cael lles trwy ddigder yr an-
nuwiol yn eu herbyn ; nid mor fynych trwy
eu gwen a'u cymdeithas. Y mae eu gg
yn deffro eu gofal, ac yn eu gwneud yn fwy
dichlyn. Fel hyn y mae Dafydd yn
gwedd'io ar i Dduw ddysgu iddo ei ffbrdd,
&c, " o herwydd fy ngelynion "—neu ei wyl-
wyr, yn ol yr Hebraeg : Salm xxvii. 11.
Ond y mae eu cyfeillgarwch yn peri i'w
gofal hepîan, ac yn troi yn fagl i'w dal
mev/n rhyw gydrodiad pechadurus âhwynt.
Oafodd Iehosophat ei dynu yn rhy ball
trwy ei gydnabyddiaeth âg Ahab. Mor
anhawdd yw cadw i mewn gyda Duw ac
annuwolion liefyd ! Cyffesodd Luther
J'Na fynai efe anrhydedd Erasmus ery byd
i gyd.^ Yn wir, yr oedd ei gyfeillach ef gyda
mawrion y byd, a'r parch oedd iddo gan-
ddynt, yn ei wneuthur yn rhy anhyf, neu
lyfn ei dafod yn achos Duw. Nid allai y
Moabiaid roddi codwm o hyd breichiau i

Israel; ond trwy ymwasgu i gyfeillach â
hwynt, buont yn rhy galed iddynt. Nid eu
meildithion, ond eu hagweddau mwynion
a'u drygodd. Drachefn, nis gallwn* byth
golli cariad, a chael gwg dynion mewn achos
gwell, nac er mwy o ennill, nag am gadw
ein dwyfroneg cyfiawnder yn dn am
danom.

(laf.) Pan am hyn y collom ryw gariad
gan ddyDÌon, yr ydym yn cael bendith
Duw yn ei le. " Gwyn eich byd pan y dy-
wedant bob drygair yn eich erbyn, er fy
mwyn i, a hwy yn gelwyddog ;" Mat. v.

11. Y mae bendith Duw yn gronglwyd
dda uwch ein pen, i'n cadw rhag y dym-
mhestl o ddigder dyn. O ! y mae yn drwm
pan agoro Cristion safnau yr annuwiol,
trwy ryw weithred ddrwg, i ddywedyd yn
ddrwTg am dano? Ar hyn ni bydd un
addewid yn agor ei drws, i'th noddi rhag
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ystorm eu tafodau goganus : dyn yn di-

fenwi, a Duw yn gwgu ! A chroesaw gwael

agaiffy fath un pan dr adref i edrych i'w

gvdwybod ei hun, neu i ymddiddan â'i

Dduw. Ond pan y easânt di am dy sanct-

eiddrwydd, y mae Duw yn rhwym drwy

addewid i dalu i ti gariad am eu câs hwynt,

a bendith am eu melldith.
#

Ac yn wir

ychydig achos sy gan r llys i achwyn, yr

ìiwn am ychydig ammharch gan ereill—na

allant ei niweidio—sy'n cael ei godiyn uwch

yn ffafr ei frtnin.

(2il.) Tra y mae dy rodiad sanctaidd yn

peri i ti gollí peth cariad oddi wrth y byd,

y mae yn enmll i ti fwy o fri ac anrhydedd.

Y rhai ni charant di ain dy fod yn sanct-

aidd, nid allant lai na'th barchu ar yr un

pryd am yr hyn sy'n dy wneud yn gâs

ganddynt. Os sant a gydsynia â'r annuw-
iol, gm lacio ychydig yn ei sancteiddrwydd,

at gyfateb â hwynt, yn ei golled y bydd—
med'dwl yr wyf, mewn golygiad amynt hwy

;

o herwydd wrth ennill yr ychydig gariad

ffals, y mae yn colli y gwir barch oedd eu

cydwybodau oddi mewn yn ei dalu i'w dduw-
ioldeb ef. Cristiou, yn rhodio yng ngrym
duwioldeb, y mae yn debyg i Samson yn

ei nerth ; y mae yr anwiriaid yn ei ofni

:

ond pan ddangoso ysbryd dirym, trwy

ryw anweddeidd-dra yn ei yrfa, tuag at ei

broffes sanctaidd, yna y mae yn ebrwydd

yn garcharor ganddynt, ac yn syrthio dan

fflangeli eu tafod a dirmyg eu calonau.

Gallaf bellach ddawnsio o amgylch y fath

un, a'i wneud yn destyn eu gwawd, er i'w

sancteiddrwydd ychydig o'r blaen eu cadw

dan arswyd. Ni wna dy dlodi na gwaelder

dy sefylífa yn y byd mo honot yn ddir-

mygus, tra y cedwi dy ddwyfroneg cyf-

iawnder am danat. Y mae mawrhydi ar

wedd sancteiddrwydd, er ei wisgo mewn
bratiau. Y mae Dafydd gyfiawn yn dir-

ofyn parch gan Saul annuwiol. Dacw y
brenin ei hun yn talu y deyrnged hou i'w

ddeiliad druan dan aìltudiaeth :
" Efe a

wylodd, ac a ddywedodd wrth Dafydd,

Cyfiawnach wyt ti na myfi ;" 1 Sam. xxiv.

17. Ië, dyma y peth fel y dylai fod, pan fo

gorfod ar ddynion anianol addef eu bod yn

cael eu trechu gan fucheddau duwiol Crist-

ionogion. O Gristionogion ! gwneweh ryw-

beth nodedig, nas gall y goreu o'ch cym-

mydogion, o foesau yn unig,mo'i wneuthur;

felly yr eisteddwch yn Bicr yng ngorsedd eu

cydwybodau ; ie, pan y taflont chwi allan o'u

calonau a'u sercliiadau. Tra y gallodd

y swynwyr wneud rhywbeth yn debyg i'r

gwyrthiau a wnaeth Moses, hwy a dybias-

ant eu hunain gystal gwyr ac yntau : oud

pan eu trechwyd ym mhla y flau, ac nas

gallent gyda'u holl gelfyddyd ddangos y cy-

jlelyb, hwy a addefasant :
" Bys Duw yw

hyn:" Ecsod. viii. 19. Oni wnewch chwi

chwaneg nag a wna dynion anianol, nid

ydych ond cydwastad â hwynt yn eu tybia

am danoch : ie, hwy a dybiant eu hunai

yn well na chwi, am eu bod gystal

chwithau, Bydd yn cymmeryd arnoch fod y

sancteiddiach na hwy. Disgwylir fod ibô

un yn y gelfyddyd a broffeso, ragori mv
nag ychydig ar un arall sydd heb fod o

gelfyddyd hono : ac oni wna efe hyn,y mí

yn agored i ddirmyg.

PENNOD XV.
Yn cynnwiji dau ddefnydd oV pwngc.

Yr ydym yn dyfod at y cymmhwysiii

Byddaf yn fyrach ynddo, gan i mi ddifei

rhywbeth o'r'natur o hyd wrth drin y rhi

athrawiaethol.
DOSB. II.

Defn. 1. Er hysbysiad mewn dau be

neillduol.

laf. A ydym ni fel hyn i ymgais am gy
nal grym duwioldeb ? Yna, sicr yw fod

fath beth a chyfiawnder ac anghyfiawndí

sancteiddrwydd, a phechod sydd yn gro

iddo. Etto, y mae cenhedlaeth o bobl

fynant nad yw y pethau hyn ond dychyi

mygion; feí pe na byddai bod iddynt, ond

;

nhybiau pendrist ríiyw ddynion ofnus, <

ysbryd, a freuddwydiant yn y fath bethí

ac yna a frawychir gan y bwbaçliod

ddengys eu tybiau ynfyd en hunain iddyî

Oddi wrth hyn y mae rhai yn ein mysg w<

beiddio gwneud eu hymffrost, eu bod hi

o'r diwedd wedi diangc oddi tan gaethiw

y gorthrymydd hyny, cydwybod: hwy

allant yn awr dyngu, celwyddu, i'e—a p
beth a alwn ni yn ddrwg, nas gallant

wneuthur—a hyny heb gyhuddiad nac j

taliad gan gydwybod feiatrolgar ? Ië, c

wedant nad oes cíim yn bechod, ond i'rsa

a dybio felly. Y mae y rhai hyn yn ff

iaicì gwaeth na hwnw y sonia y Salmyddt

dano (Salm xiv. »1),
a a ddywedodd yn

galon, Nid oes uu Duw :" y rliai hyn a f

hoeddant i'r byd y fath ynfydion ydyj

ac nis gallant guddio eu cywilydd.

wyf yn crybwyll am y rhai liyn yn gy

maint i'w gwrthbrofi ; byddai hyny n

afreidiol a myned i brofi fod yr haul

llewyrchu ar ddydd goleu teg, am fod rh;

ddyn gwyllt ynfyd yn ei wadu : ond yr ^

yn hytrach am gyffroi eich calonau'ch'

saint Duw, â'r ystyriaeth am ífìeidd-dra

amseroedd. O ! mor drwm eu cwsg oe

dynion, pan y gallai y gelyn dcryfod a b

y fatli efrau a'r rhai hyn yn ein mysg !

allai iddynt dybied na thyfai y fath Y

gwenwynig yn ein tir ni, y rhoddesid y f«

gost a thriuiaeth arno gan lafurwyr Cn.'

ac na lyngcid y fath amryfuseddau cadí

gan neb o'r rhai oedd wedi ymarfer âg y

borth efeugylaidd mor bur. Ond och !
e
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'elwn trwy brawf alaethus, megys pan en-

yno pla niewn dinas a fyddo yn sefyll yn
rawyr iachaf, ei fod yn fynych yn fwy
inystriol nag mewn lle arall ; felly, pan

yrthio ysbryd amryfusedd ar bobl a fwyn-

asant fwyaf o'r efengyl, ei fod yn tyfu yn
Eaf anferth. Y mae yn peri i mi grynu yn
ir wrth fedd wl pa fath le i ddanadi y gall

iloegr fod, ar ol parhan cyhyd yn nn o

rddi tecaf a ffrwythlonaf Crist (heb wneud
%m âg un eglwys arall o fewn y byd) a hyn
Tth weled y chwyn a dyfasant yn ein dydd-

iu ni. Mi a glywais fod y parchedig a'r

uwiol Mr. Greenham wedi dywedyd "ei

\)à yn ofni mai didduwiaeth, yn hytrach na
fhabyddiaeth, fyddai yn ddistryw i Loegr." 1

,*e buasai efe yn byw yn ein dyddiau

|laethus ni, cawsai ei ofn lawer o gryfhâd.

|l fu erioed fwy o w^t annuw, wedi eu

wneud, neu yn cael eu gwneud, yn Lloegr,

r pan wybu hi am yr efengyl, nag o fewn
ylch deuddeng. mlynedd yn ol ? Y mae
enyf achos i feddwl na bu. Pan syrthio

ynion mor bell oddi wrth broffes o'r efeng-

iì,
ac i'r fath ddellni, fel nas gaílant wahanu

|hwng golcuni a thywyllwch, cyfiawnder ac

nghyfiawnder, ai nid ydynt wedi myned ym
phelì mewn annuwiaeth? Nid dallineb

aturiol yw hyn ; canys gallai y pagauiaid

[dywedyd pa bryd y gwnaent dda neu
ídrwg, a gwahanu rhwng sancteiddrwydd a

•hechod, heb oleu yr Ysgrythyr i'w dangos

ddynt: Ilhicf.il 14, 15. ISTag ê; pla oddi

vrth Dduw yw y dallineb hwn a syrthiodd

rnynt, am wrthryfela yn erbyn y goleuni,

>an y gallasent ei ganfod. Ac os cynnydda

r pla hwn'yn fwy cyffreclin (yr hyn na ato

Juw), yna gwae i Loegr.

2il. Os ydym i gynnal grym duwioldeb,

'na yn sicr nid petli ammhossibl ydyw ; ni

u'chymynai Duw yr hyn nad yw ef yn gallu-

)gi ei bobl briodol i'w wneuthur. Ond
rma rhaid i chwi gofìo yn ofalus y gwahan-
aeth (a bennodwyd o'r blaen wrth agor y
;estyn) rhwng cyfîawnder deddfol a chyf-

awnder efengylaidd. Y mae yr olaf o'r

phai hyn mor bell o fod yn anghyrhaeddad-
tvy, feí nad oes un Cristion cywir yn y byd,

ìeb fod yn wir sanctaidd yn yr ystyr hwn

;

ìyny y\v, y mae yn gwir ddymuno, yn ym-
^ais'yn gydwybodol (gyda pheth líwydd ar

ìi ymgais, trwy ddwyfol ras yn cynnorth-

wyo) i rodio yn ol rheol gair Duw. Yrwyf
yn addef nad yw holl ysgolheigion Crist o'r

im radd ; nid yw pawb o'i blant o'r un tyf-

iant a nerth. Y mae rhai yn cerdded yn
^yflymach nag ereill yn ffyrdd duwioldeb.

Etto, nid oes un sant heb ei gynnysgaethu

íg egwyddor fywiol, sydd yn ei osod ar

1 Oni ellir meddwl hefyd, wrth edrych^ ar rym
cynnyddol annuwiaetb, neu o leiaf angured cyfi'es-

edig i Grist, a Christionogaeth, fod perygl ein

Igwlad wedi ei chwanegu yn ddirfawr—o'r ochr hon
yn enwedig—yn y blynyddoedd diweddaf.

waith dros Dduw, ac i ddymuno gwneud
mwy nag a all efe. Fe.l y mae yn yr hedyn
(er ei fod yn fychan ynddo ei hun) y rhin-

wedd a'i gwnai yn bren o lawn dyfiant a
maint, ac fel y mae wrth dyfu yn rhoddi
allan nerth ei natur fwyfwy tuag at hyny,
felly y mae yn yr hedyn cyntaf o ras (a

blenir ar dröedigaeth) berffeithrwydd graa

yn gynnwysedig mewn yst\T ; hyny yw,
tueddiad sydd yn peri i'r creadur ymestyn
mewn dymuniad ac ymgais am y perffeith-

rwydd hwnw, i'r hwn yr appwyntioddDuw
ef yng Nghrist Iesu. Ac am hyny, Grist-

ion, pa bryd bynag y cymmhelür y fath

feddyliau arnat, am yr ammhossiblrvvydd o

gyrhaedd y sancteiddrwydd hwn yma ar y
ddaear, gwrthod hwynü fel rhai anfonedig

gan Satan, a hyny ar y bwriad o borthi dy
naws ammheugar dy hun ; â'r hon y gyr
efe y cytunant yn rhy dda. Felly y newydd-
ion am y cawri a'r muriau uchel, a ddygodd
yr ysb'iwyr i'r Israeliaid anghrediniol. Ac
y mae'r cwbl at wanhau dy ymgais di ar ol

sancteiddrwydd. Hyn, efe a yr, a fyddai

yn sicr o'i brofi ef yn gelwyddwr. Gwna
di ond ymroddi yn gadarn i fod yn gydwyb-
odol yn dy ymgais, gyda golwg ar yr add-

ewid am gymmhorth; ac ni raid i ti ofni

nad á* y gwaith ym mlaen :
" Canys haul a

tharian yw yr Arglwydd Dduw ; efe a rydd
ras a gogoniant : ni attal efe ddim daioni

oddi wrth y rhai a rodiant yn berffaith
;"

Salm lxxxiv, 11. Craffwch ar hyn, "gras a
gogoniant," sef gras i ogoniant : efe a fydd o

hyd yn chwanegu mwy o ras at yr hyn sydd
genyt, nes y byddo dy ras ar y ddaear yn
prifio i ogoniant nefol.

DOSB. IIT.

Defn. 2. Er argyhoeddiad i amryw fath o

bobl.

laf. Y rhai hyny oll sydd yn yrafoddloni

yn y cyflwr ansanctaidd y maent ynddo.

Y cyfryw yw ystâd pob un wrth natur.

Och! mor bell yw y rhai hyn oddi wrth
gynnal grym duwioldeb, hyd onid ydynt-
danrym eu ch wantau : Y rhai hyn sy'n rhoddi

cyfraith iddynt, ac yn tori allan eu gwaith
oll ; ar yr hwn y treuliant eu holl amser,

i'w weithio. Ac onid bywyd erchyll, Syrs,

yw hwnw, a dreulir ar y fath orchwyl ffiaidd

a brwnt ag yw pechod ac anghytìawnder ?

Da y gelìir cyssylltu rhwymedigaeth an-

wiredd a bustl chwerwder ynghyd: Act.

viii. 23. Tybir fod cyfeiriad yr apostol at

Deut. xxix. 18, lle y gelwir pob pechod ac

anghyfiawnder " yn wreiddyn yn dwyn
gwenwyn a wermod." Y neb a blana

bechod a drygioni, ac yna a feddwl gapglu

rhywbeth heb law ffrwyth chwerw o'i^lafur

oll, y mae yn ymhoni i wybodaeth tu hwnt
i Dduw eì hun; yr hwn a wiria mai y
ffrwyth naturiol a df o'r gwreiddyn hwn
yw bustl a wermod. Pwy a chwilia am
fwsg mewn cut ci ? Cynt y gelli gael hwnw
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yno, na dim gwir bereidd-dra a chysur
mewn ansancteiddrwydd. Fe ddichon y
diafol, fe allai, am dro,drin y tamaid ch werw
hwn â'i goginiaeth fedrus, fel na phrofi

di ei flas naturiol ar daflod dy enau ; ond
fel y dywed Abner wrth loab :

u Oni wydd-
ost ti y bydd chwerwder yn y diweddT' 2

Sam. ii. 26. Yn ufferu, fe fydd y siwgr oll

wedi toddi, yn yr hwn y trowyd y belen

chwerw hon : yna'; os nid yn g3
rnt, ti a gei

wir flas y petíi sydd yn awr yn myned i

waered mor felns. O ! pa sawl un sydd yn
awr yn uffern yn melldithio eu gwledd a'u

gwleddwr befyd! A dybiwch chwi ei fodyn
rhyw esrnwythâd i'r damnedigion feddwl pa
beth a gawsant am eu harian 2 Fy meddwl
yw, pa bleser, elw, a mwyniant cnawdol, a

fu ganddynt unwaith ar y ddaear, am y
rhai y maent yn awr yn talu y poenau an-
nhraethol sydd arnynt, ac a barhânt hyd
byth, heb obaith na chymmhorth? Na, y
maeyn chwanegu at eu poen tu hwnt i'n dir-

nadaeth ni, ddarfod iddynt werthu eu heneid-

iau megys am chwiban, a cholli y nef a'i

gwynfyd, am na fynent fod yn sanctaidd.

Hyn, fel y gwyddant yn awr yn rhy ddiw-
eddar, ydyw rhan fawr o'r dedwyddwch
hwnw, er iddynt gynt dybied yn groes ; ac

arteithiad yw iddynt yn awr ystyried eu
bod wedi ei fwrw oddi wrthynt dau y dyb
o'i fod yn faich a chaethiwed. Ond och !

och ! leied o feddyliau a dreulir gan druein-

iaid ansanctaidd niewji myfyrdod ac ystyr-

iaeth pa beth s}r'n myned ym mlaen mewn
bydarall! Y maent yn gweled pechadur-
iaid beunydd yn marw dan ddilyn eu chwant-
au : ond ni feddyliant pa beth sy'n dyfod o

lionynt, eu bod yn uft'ern yn llosgi ac yn
rhuo o herwydd eu pechod, mwy nag y
gwna y psg yn yr afon feddwl bcth a
ddaeth o'u cymmhariaid a gipiwyd i fyny
gerfydd eu tegyll o'u mysg o fewn munyd
yn ol, â bach yr enweiriwr, ac a fwriwyd yn
fyw i'r badell flrio, neu i'r crochan berw.
Na ; fel y mae y creadnriaid gwirion hyny
yn barod o liyd i gydio yn yr un bach ag a
ddaliodd eu cynunhariaid, felly y mae
meibion a merched yn barod o hyd i ddal
gafael yn yr abwydau hyny o bleserau

pecliod a gwobran anghyfiawnder, wrth y
rhai y bachwyd oynnifer ò fiiiynau o'u'blaen,

i uffern a damnedigaeth.
2il. Y rhai sy mor ansanctaidd ag ereill,

yn noeth i lygad Duw, a malais Satan ; ond
i achub eu gair da yn y byd, a wisgant
rywbeth tebyg i ddwyfroneg—rhith osanct-
eiddrwydd ; a hwn a wna iddynt hyn o

wasanaeth am y tro ; tybir eu bod y peth
nid ydynt: " Yn wir y maent yn derbyn eu
gwobr ;" ac un wael ydyw. Er mwyn yr
Arglwydd, ystyriwch eich gwaith, a chryn-
wch wrtho : yr ydych yn hyn yn gwneud
gwasanaeth dyblyg i ddiafol, gelyn mawr
Duw, ac anghymmwynas ddyblyg i Dduw.

Fel un a ddeuai i'r maes, dan ddwyn arfau
mewn ffalsedd

; y mae yn tynu disgwyìiad
ei frenin arno, fel un am wneuthur rhyw
wrolwaith drosto, ond heb feddwl dini o'r

fath beth. Ië, y mae yn rhwystro ereill,

a fyddent yn ffyddlawn i'r brenin yn y lle y
mae efe, fradwr, yn sefyll yuddo. Gaü y
fath unwneuthur mwy o ddrwg i'w frenin

na llawer, sy trwy ofn yn aros gartref nen
yn wrthryfelus yn rhedeg drosodd i ochr í
gelyn, ac yn dangos eu bwriad iddo yn am-
lwg. O gyfeillion ! byddwch o ddifrif : ot

ydych am sancteiddrwydd, bydded yn wir

sancteiddrwydd, fel y pennodir yn Èph. iv.

34: " Gwisgwch y dyn newycU, yr hwn yD
ol Duw a grewyd mewn cyfiawnder a gwii

sancteiddrwydd." Lle y mae dau yinadioiM
i'w nodi ; fe'i gelwiry "dyn newydd—yn o)

Duw ;" sef, yn oltebygrwydd Duw. Y mae

y cyfryw gerfiad, neu ddelw ar yr enaid,

wedi ei dynu yn ol Duw, fel lluu yn ol

wyneb y dyii. Drachefn, y mae gwir sanfl
eiddrwydd neu sancteiddrwydd y gwirion-

edd, naill ai yn golygu y gair syn rheol

sancteiddrwydd—yna y mae yn nieddfd
sancteiddrwydd ysgrythyrol, ìdd l'narise-

aidd a thraddodiadol—neu ynte y mae yil

golygu y galon sydd yn eisteddle y ^wir-I

ionedd neu ífalsedd. Gwir sancteidilrwyddl

yn yr ystyr hwn, yw sanctciddrwydd a<|

uniondeb y galon : y mae yn rhaid cael gwbj
eancteiddrwydd oddi mewn. Nid yw prydl
ferthwch crefydd Uawer un ond tebyg

|

brydferthwch ei gorph, mor ddwfn a']

croen, y cwbl o'r tu allan. Agorwcli y corpl

prydferthaf, ac ni cheir o'i fewn, er ei lendic

oddi allan, ond ychydig heb law gwaed
budreddi, a drewdod. Felly, rhith sanob

eiddrwydd, ar ol ei ddiberfeddu, a dwyn 1
du mewn i'r amlwg, gwelir nad oes yn e

guddfüydd ond helaethrwydd o ammhureck
a ffieidd-dra ysbrydol. " Duw," ebe Pau
wrth yr archorTeiriad, " a'th dery di, barec

wedi ei wyngalchn ;" Act. xxiii. 3. Felly

nieddaf finnau wrthyt ti, ragrithiwr, " Dui
a'th deiy di, bared wedi ei wyngalchu," nei

yn hytrach fedd paeutiedig, nes y byddí

dy bydredd oddi mewn, a cidaw i'r ainlw^

y pryd hyny, yn dy wneuthur yn Ilawn inoi

adgas a ffiaidd, gan y rhai oll a'th welaut

ag y mae dy ddwbliw yn dy broil'es allauol

yn awr yn serenu Uygaid ílawer i ryfeddi

wrth dy sancteiddwedd.
3ydd. Y rhai sy mor bell o fod eu hun

ain }
rn sanctaidd, nes y gwawdiant ac ]

gwatwarant ereill am fod felly. Yr mae
]

ddwyfroneg liou o gyfiawnder md\* wael e

bri ganddynt hwy, nyd onid yw y rhai a'

gwisgant ìii yn eu hymddygiad beunyddio
yn eu gwneuthur eu hunain inor ddirmyf
us yn eu golwg, a j)he deuent alian yü|

ngwisg ynfyd-ddyn, mewn siaced a luniwy(

i beri chwerthin. Pan fyddo ambell adyi

am roddi dyn duwiol i'r dibrisiad isaf, a'
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Hi.T)ffOS yn •wrthddrych o ddirmyg mawr,
i. fath y'w yr iaitli y gwna efe ei ddaugos
ìddi, ond daew frawd sanctaidd un o'r

>bl burlan? Ei sancteiddrwydd, yn ben-

ìíol, yw yr hyn y maeyn meddwl ei war-

Iryddo o'i achos. Y mae yn brawf o

Ioiì dra drygionus. Y mae gradd fwy o

Bygioni yn ymddangos wrth i un wawdio
iwioldeb mewn araîl, nag wrth iddo gyn-

vys annuwìoldeb yn ei fynwes ei hun.

mae gan hwnw yn wir wrthwynebiad
yf i ddysglaid o fwyd, sydd nid yn unig

i gwrthod ei phrofi ei hun, ond yn methu
ddef edrych ar ddim o honi ar ddysglau

. arall heb chwydu. O ! mor erchyll

rwg yw y dyn hwirw, ag y mae dim ond
mi a sawyr duwioldeb, o'r fath beilder,

effeithio mor dost ryfedd arno, ag i beri

lo daflu i fyny fustì a chwerwder ei ys-

yd yn ei erbyn! Y mae Ysbryd Duw
. rhoddi y gadair i'r fath yma obechadur-
d, ac yn eu gosod yn uwch na'u holl

)dyr mewn anwiredd, fel j rhai teilyngaf
• lle :

" Gwyn ei fyd y gwr ni rodia yng
hynghor yr annuwiolion, ac ni saif yn
rcìd pechaduriaid, ac nid eistedd yn eis-

Idfa gwatwarwyr;" Salm i. 1. Gosodir

rwatwarwr yma fel cadeirydd wrth fwrdd
nghor pechaduriaid. Ehai a ddarllenant

gair am watwarwyr, yn watwarwyr ar-

Ihiol. Y mae yn wir fath o synwyr di-

m a ddengys rhai yn eu dirnryg ar

Bcteiddrwycìd ; hwy a gymmeraut ryw
ifalchiad yn addurnwaith y saethau hyny
(îaflant yn erbyn y saint. Y mae rhai yn
ilen y geiriau, cadair gwyr y pla. Yn
ff fel y mae y pla yn fwyaf marwol ym
sg clefydau, felly y mae y gwatwarwr
mysg pechaduriaid. Y mae adferiad

pecliod yn beth sy mor anfynych ag o

rhyw bechod arall. Yr Ys^rythyr a
ìia am y fath yma o bechaduriaid, fel

ü agos yn rhyddion ym mysg y meirw

;

a lleied gobaith am fod o les i'w heneid-

ì, ag am y rbai hyny o ran eu cyrph, nas
llant dclal y physygwriaeth a weinyddir
lynt, ond ei fwrw i fyny yn ebrwydd,
o. iddo weithio dim arnynt. Ac am hyn
erchir i ni gadw ein physygwriaeth, a
eidio treulio cymmaint a cherydd ar-

nt, rhag i ni ei gael yn ol i'n hwyneb-
: "Na cherydda watwarwr, rhag iddo
gasau ;" Diar. ix. 7, 8. Y cwbl a alìwn
wneud yw ysgrifenu ar ei ddrws :

—" Ar-
vydd, trugarhâ wrtho ;" fy meddwl yw,
eddio dros y fath, yn hytrach na siarad

'ef. Er cynt, y mae y fath yma o bech-
uriaid wedi bod yng nghymmysg â'r

wiolion : Ismael watwarus yn nheulu
jraham : Gen. xxi. 9. Ac y mae yn beth
' nodi pa ddeongliad a rydd Ysbryd Duw
ei ymddygiad gwatwarus tuag at ei frawd:
d. iv. 29 :

" Megys y pryd hyny, yr hwn a
wyd yn ol y cnawd a erlidiai yr hwn a

anwyd yn ol yr Ysbryd ; felly yr awr hon
hefyd." Cratí'wch attolwg, yn gyntaf, pa
betìi oedd sail y cweryl, sef hyn :—yr oedd
ei frawd wedi ei eni yn oi yr Ysbryd ; a
hyn, gan ei eni ef yn ol y cnawd, yr oedd
efe yn ei gasau. Ýn ail, cratfwch y modd y
mae Ysbryd Duw yn dadgan ei ymddygiad
gwatwarusat ei frawd : gelwir hyn yneiiid.

I fwyhau drygioni ysbryd a thafod gwat-
warus, sydd yn sefyll am bechod mor fychan
yug nghyfrif y byd (y rhai ni chyfrifant

ueb yn erlid wyr, oud y rhai a dynant waed o

herwydd crefydd), mynai Duw i'r gwawdiwr
a'r gwatwarwr wybod ym mysg pa fath

bobl y caiff yntau ei osod a'i broíi o flaen

brawdle Crist—dim llai pechaduriaid nag
eiiidwyr. Ond nid hyn, mi dybygwn, ywy
cwbl : gelwir y gwawd hwn ar sancteidd-

rwydd yn erlid, am fod yndclo had erlid-

waith gwaedlyd. Y rhai sy mor barod â'u

tafodau i wawdlo, ac a ddangosant eu dan-
nedd wrth watwar duwioldeb, hwy a ym-
aflent yndcli â'u dannedd, pe meddent y gallu

i ddefuyddio asgwrn eu gên.

Yn olaf, daliwch sylw, mai nid tuedd
groes Tsmael yn unig a oîygir, a'i dymmer
sarug anhynaws ef yn bersonol, a ddifriodd

ei frawd felly ; ond y mae yn cael ei roddi
yn erbyn yr annuwiolion oll: înegys yr er-

lidiodd efe ei frawd, am ei fod " yn ol yr
Ysbryd, felly yr awrhon hefyd." Y mae yr
ysbryd gwatwarus hwn fel yn rhedeg mewn
gwaed

;
yr holl dorllwyth yn gyffelyb ; ac

os ymddengys neb o honynt yn fwy rhydda
thirion at saint Duw^iiiaid i ni gyrchu y
rheswm o ffynnon arall heb law eu natur
bechadurus hwynt. Y mae Dwn yn march-
ogaefch rhai o honynt â genfa dn ; a'r rhai

hyn, er nad agorant eu calonau i Grist eu
cadw, etto y mae y gwir wecli gweithio mor
bell arnynt trwy argyhoeddiad cryf, nes yw
yn peri i gyclwybod ddywedyd wrthynt
am eu cymmydogion duwiol, fel ^y dyv/ed-

odd gwraig Pilat am Grist, trwy genadwr
at ei gwr :

" Na fydded i ti a wnelych â'r

cyfìawnion hyn ; canys goddefais lawer o'u

hachos." Ond er fod bob amser watwarwyr
duwioldeb yn agos ät y saint,' am fod rhai

annuwiol bob amser yn gymmydogion idd-

ynt, etto, y mae Ysbryd Duw yn rhag-

ddangos math o watwarwyr i dd^yfod ar y
bwrdd yn y dyddiau díweddaf a amrywient
oddi wrth y gwatwarwyr cyffredin a fu yn
arfer blino pobl Dduw. Ac yma, fyr olaf

yw y gwaethaf. Chwi a wyddoch mai rhai

heb broffesu crefydd eu hunain a fyddai yn
arferol o wawdio a gwatwar duwioldeb

;

rhai yn rhoclio yn groes gylioedd i

Dduw, ac yn ymdreiglo ym mhob math o

ddrwg. Éithr y mae Ysbryd Duw yn my-
negi i ni am haid newydd a watwarant
dduwioldeb dan y lliw o dduwioldeb. Hwy
a fyddant, rai o honynt, mor erchyll ddryg-

ionus a'r gwaethaf o'r fath fiaenaf, ond
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drygionus mewn dirgeîwch. " Eithr chwi,

O rai anwyl, cofiwcn y geiriau a ragddy-

wedyd gan apostolion ein Harglwydd Iesu

Grist; ddywedyd o honynt i ehwi, y bydd
yn yr amaerdiweddaf watwarwyryncerdded
yn ol eu chwantaa annnwiol eu hunain ;"

ludcu 17, 18. Ond craffwch, rhag i ni

eu disgwyl drwy gamddrws, gau dybied y
codant feì cynt o fysg y tyngwyr cyffredin,

y meddwon, a throseddwyT nodedig yn ein

plith: y mae efe yn y geiriau nesaf yn rhoi

i ni nôd sydd mor amlwg arnynt, a phe bai

ganddynt yr cnw ar eu talcen. "Y rhai

hyn yw y rhai sy yn eu didoli eu hunain,

yn anianol, heb fod yr Ysbryd ganddynt
;"

'aJn. 1!). Y mae y dysgedig Perkins yn
darllen y geiriau fel hyn :

—
" Mae y rhai

hyn yn blaid lunwyr, yn gnawdol, ac heb
fod yr Ysbryd ganddynt." Plaid lunwyr

siarad yn ddirmygus ani Grist ei hun, Ma
Duw, ac am wirioneddau mawrion yr ei

engyl, sydd yn ûnig sail i wir dduwioldeb
Fefly, yn awr, nid oes neb yn gyinmaia
gwrthddrych i'w dirmyg, a'r rhai a rodian

yn agosaf atreol sanctaidd yr efengyl. We'
syrs, o ba fath byhag yr ydych, pa un i

gwatwarwyr didduw ar dduwioldeb, ai rhi

sydd yn gwatwar gwir dduwioldeb dan.i

chyfrif yn un ffals, edrychwch beth yw ei<á

gwaith
; y mae yn gymmaint ag a dâl eioi

bywyd : "Na thwyller chwi, ni watwarS
Duw ;" ac nis goddef efe i'w ras gaell
watwar yn ei saint. Chwi a wyddochl
mor ddrud y costiodd y gwawd liwnw icft

ynt hwy (er mai plant oeddynt) a'illefarÄ

wrth y prophwyd :
" Dos i fyny, moelyn|

2 Bren. ii. 23 : íle yr oeddynt nid yn unigy
ei ddifrîo ef â'r llysenw moelyn, ond

—rhai yn eu didoli eu hunain! Ai nid yw i gwneud gwawd o ddyrchafiad Elias i'r nel

eich calonau yn crynu wrth weled saethau fel pe dywedasent, ti a fynit i ni goeli

y gwatwarwyr yn dyfod o'r ffenestr hon? i fyned o'th feistr i fyny i'r nef
;
pa ham m

ílhai yn ymhoni am burach addoliad nag
ereill yw y gwyr, ac yn proffesu ymwahan-
iad argyfrif cydwybod, amnás gaìlnntoddef

iddynt eu hunain gymmaint achyffwrdd â'r

rhaì sydd yn aflan, trwy ymuno â hwynt
mewn ordinhadau sanctaiad, a'r rhai hyn
yn watwarwyr, yn anianol ! Sn ddiau, oni

buasai i Ysbiyd Duw fyncgi i aì hyn, i'w

pabell hwynt yn olaf un yr aethem m (fel

Laban i babell Rahel yn olaf) gan y drwg-
j

dybiad lleiaf am watwarwr duwioldeb yn I

äi dithau P^r ei ol, fel y cafFom wared o hor

och eich dau ar unwaith ì Ac nid rhaid

ni ryfeddu ddarfod i'r plant liyn dyfu i

fath ddrygioni mor fuan, os craffwn ar yä
yr oeddynt yn byw ynddo, sef Bethel ;
tra gwarthus am eilunaddoliaeth, ac un I
ddwy ddinas y gosodasai Ieroboam eil
ynddynt: 1 Bren. xii. 28. Felly nidj
hon, dybygid, ond yr iaitha ddy^gasent |
groew gan eu rhieni eilunaddolgar.

Cyfarfu Duw â Mical hefyd am oi dirm

gallu byw yno. Ië, na ato Duw i ni ei osod
j
i'w gr, yn unig ar gyfrif crefy>îvloI ; am

yn gyhuddiad cyflVedin yn erbyn pawb a ! fodef wedi daugos sel dduwiol dros Ddul

ymadawsant o gymmundeb cyhoedd : ymaeia'i hysbryd balch hithau (fel llawer ar

'fy nghydwybod i yn dywedyd fod llawer o hol) yn cyfrif hyny yn b«ìth rhy isel a

honynt yn garwyr sancteiddrwydd, ac yji

cael eu harwain (er mai ailan o ffordd) gan

dynerwch eu cydwybodau. Y rhai hyn,

pan oleuo Duw'hwynt yn fwy, a'u dygant

mor gyflym yn ol at eu brodyr, ag y maent
yn awr yn eu dwyn oddi wrthynt.

Ac yn wir, yr wyf yn meddwl y gallai

fod yn help mawr iddynt feddwl am droi yn
ol, pe gwnaentond ystyried yneu myfyrdod ì y tlad, sydd yn gwaradwyddo ei Wneut

dwys a difrif pa mor bell yr aeth llawer o'r urwr ef ;" Diar. xvii. 5. lë, y mae sm
rhai a'n gadawsant; sef mor bell

i frenin ei wneuthur. Wele, beth yw
chosp hi ì "Am hyny, i Mical, mercìi Sai

ni bu etifedd hyd ddydd ei marwolaeth

Yr oedd^wasanaetli Duw yn beth rhy il

i frenin yn ei meddwl hi: ani hyny, ni ch

u n ddyfod o'i bru i eistedd ar yr orsedd,

gwisgo coron . Dryg ion i i n aw r yw gwawd
wrth adfyd dyn arall. " Y neb a watwi

mor uell ag ì

wawdio ar sancteiddrwydd y rhai a adaw-
sant unwaith, am nad oeddynt yn. ddigon

sanctaidd i'w cymdeitlias hwynt. Duw,
chwiliwr y calonau, ayr mai â chalon drom
yr wyf yn dywedyd 'hyn. A phe byddai

i'r cyfryw ddyfod i ymuno â ni drachefn

mewìi rhai ordinhadau (y cyfryw yw y
tramgwydd a barasant), ni ddylai y rnai a'u

gwrthodasant o'r blaen, g;iel yn awr eu der-

byn genym, fel y maent. Pa nifer a glyw-

soch am'danynt ,'yn dechreu trwy yniwahanu

o'n cynnulleidfaoedd, sydd yn awr yn

gwawdio Sábbatliau, yji bwrw ymaith ddy-

ledswyddau teuluaidd, ie, a phob gweddi
ddii-gel, ac hefyd wedi llyngcu y tybiau

melldigedig hyny sydd yn pcri iddynt

io a Uawenhau am bechod sant, yn becb-

trwm. Felly y gwnaeth rliai o bÌantBeli

pan gwympodd Dafydd i'r pechod tn,

hwnw o odineb a llofruddiaeth : ac y w
cwyn yn erbyn y cyfryw, eu bod yn cal

Duw yn yr achòs. Pa beth ynte yw gWi

war un am ei sancteiddrwydd ? Y n

I

pechod âg achos o gywilydd ynddo, ac

j

rhoddi achlysuri galonau drwg waradwyd

y neb a welont wedi ei ddiwyno âg ef, sy

yn beth mor wrthun ac anweddus, yn
'

wedig i sant. Ond sancteiddrwydd, y n

liwn yn anrhydeddus, ac yn argraphu bri

y sawl a'i medd. Hwn, y mae nid yn u>

yn urddas i'r creadur, ond hefyd yjianrìi;

'edd y Goruchaf ei liun. Fel hyn y

deitl urddasol ef ;
" Pwy fel tydi, yn og
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Idus mewn sancteiddrwydd ;" Ecsod. xv.

] . Felly, ni ddichon neb watwar hwn heb

)d hefyd yn gwatwar Duw, yn anfeidyol

yy, ar yr un cyfrif ; am fod mwy i anfeid-

)ldeb o'r sancteiddrwydd a ddirmyga efe

a y creadur, i'w gael yn Nuw ; a mwy nag

fedd y creaduriaid oll rhyngddynt, dynion

I angylion, yn y ddau fyd. Pe mynech
dyfeisìo ffordd i fwrw y dirmyg mwyaf
fdd yn bossibl ar Dduw, nis gallech daraw

Tth un sydd yn debyg i hon. Y Ehufein-

lid, pan fynent roddi dirmyg ar ryw rai,

u diraddu o'u hurddas, hwy a orchymyn-

tit i ddelw a llun y cyfryw (ar ol eu gosod

h y ddinas neu y temlau, er coffa am dan-

nt) gael eu tori oll i lawr. Y mae pob sant

ti ddelw fywiol o Dduw; a pho mwyaf
mctaidd, tebycaf i Dduw : gan hyny, pan
dirmygech hwynt, a hyn am eu sancteidd-

wydd, yr wyt yn wir yn cyffwrdd yn agos

y anrhydedd Duw ei hun. A wna dim
ai dy foddloni, ond bod yn rhaid i tihacru

ddelw hon, a gododd efe drwy gymmaint
-aul yn ei saint, ac o fwriad iddynt fod

n foliant iddo ar y ddaear? A ydoedd
u ddrygioni mor erchyll yn y cenhedloedd
yny, "fwrw tân i'r cyssegr, a dryllio ei

prfiadau â bwyeill ac â morthwylion " (Salm
txiv. 6, 7)? am yr hyn y mae yr egiwys
n cwynfan, " Pa hyd, Dduw, y gwarth-
lidda y gwrthwynebwr ? a gabla y gelyn
iy enw yn dragywydd?" adn. 10. Pa beth
tate sycìd yn dy falais ddiefiig di, sydd yn
peulio dy gynddaredd, nid ar goed a cheryg,
ad ar waith cerfìedig ei Ysbryd ef, gras a
mcteiddrwydd ei demlau bywiol ?

PENNOD XVI.
Ânnogaeth i'r saint mewn tair cangen.

pefn. 3. Dichon fod er annogaeth i'r

ùnt, tan amryw benau neillduol. Ni
bwaf ond tri, gan i mi gyfeirio atynt yn
enaf yn yr holl draethawd.

I laf. Bendithia Dduw, a'th addurnodd di
[r ddwyfroneg hon. A elli di lai, wrth
reled y fath luoedd ar bob llaw wredi eu
[add o flaen dy wyneb, gan ddistrÿwiwr
taeidiau, o eisieu y darn hwn o arfogaeth
amdiffyn eu dwyfronau noethion yn erbyn
i ergydion dinystriol ef? Pe buasai i

pduw dy wneud yn fawr a chyfoethog yn
|

byd, ond nid yn sanctaidd, ni buasai iddo
3lly roddi i ti ond ystôr i farchnata am
ffern. Buasai y rhai hyn yn dy wneud yn
nrhaith fwy i Satan, ac heb gatfael i ti yn
diwedd ond condemniad dyfnach. Pan

delo gelyn o flaen dinas, heb na muriau
ac arfau i'w hamddiffyn, yn ddiau po cyf-
ethocaf fyddo, gwaeth yr ymderu hi. Pan
del Satan at ddyn â chanddo lawer o'r
yd o'i ddeutu, ond heb DduwT yn ei enaid,

'i'w amddilfyn, O ! pa fath waith gresynus
a wna efe â'r cyfryw ? Y mae yn cyinmeryd
yr hyn a wel yn dda, ac yn gwneud yr hyn
a fyno : y mae y pwrs, a .chwbl a fedd yr
adyn truan, at ei alwad. Os daw chwant
i ofyn, er mor afresymol, ni fedd efe galon
i'w nacau : er ei fod yn gwybod beth a gyst

ei foddhâd iddo mewn byd araìl, etto, efe a
ddamnia ei enaid yn hytrach nag anfoddio

ei chwant. Y mae Herod yn taflu hanner
ei deyrnas wrth droed anlladferch, os hi a'i

gofyn : ac os cyfrif hi hyny yn rhy fychan,

efe a offryma ei deyi^nas" oll i'w chwTant,

am y gellir barnu fod gwaed Ioan Fedydd-
iwr wedi costio iddo gymmaint a hyny yn y
byd hwn (canys gan mor effro oedd rhag-

luniaeth Duw, fe'i trowyd yn fuan wedi
hyny oddi ar ei orsedd), heb law yr hyn y
mae yn ei dalu mewn byd arall. Ond pan
wmaeth Duw di yn r neu wraig dduwiol,

yna rhoddodd i'th ddinas byrth a barau, feí

y gelli jn awr, trwy ei ras ef, sefyll ar dy
amddifìyniad, a thrwy y cymmhorth par-

haus a enfyn y nef i ti, wrthsefyll ei holl

rym ef. Buost unwaith yn wir yn gaeth-

was llonydd iddo ; ond yn awr y mae efe yn
was i ti : -yn y dydd y daethost i fod yn
dduwiol, gosododd Duw dy droed ar ben y
sarph. Yr oedd dy chwantau gynt yn ges-

tyll cryfìon iddo, â'r rhai yr oedd yn dy
gadw tanodd, ac o'r rhai y rhuthrai i wneud
i ti gymmaint o niwed ; ond yn awr cafwyd

y rhai hyn o'i law ef. O ! y fath lawenydd
sy mewn tref pan gymmerir oddi ar y
gelyn y castell oedd yn meistroli arni ! Yn
awr, enaid tlawd, y mae Satan wedi colli ei

wâl a'i letty: byth mwy ni chaiff efe

chwareu rhan brenin yn dy enaid, fel y
gwnaeth. Mewn gair, pan y gwnaed di

yn un sanctaidd a chyfìawn, yna dechreu-
odd Duw nefoedd yn cìy enaid : yn y dydd
hwnw fe'th ail-anwyd di, a ganwyd etifedd

y nef ! Ac os gwneir y fath floeddiadau ar

enedigaeth tywysog ienangc, etifedd rhyw
ardal fechan, ai nid oes i ti achos mwy, yr
hwn y sefydlwyd arnat ogoniant y nef,

mewn pryd i ddyfod—yn enwedig os ys-

tyri pa le yr oedd yr holl etifeddiaeth a
ellit o'r blaen honi hawd iddi? Y mae
Paul yn cyssylltu y ddau, at wneud ei

ddiolch-gân yn llawn :
" Gan ddiolch i'r Tad,

yr hwn a'n gwnaeth'ni yn gymmhwys i

gael rhan o etifeddiaeth y saint yn y gol-

euni
;
yr hwn a'n gwaredodd ni allan o

feddiant y tywyllwch, ac a'n symmudodd i

deyrnas ei anwyl fab ;" Col. i. 12, 13. O
gyfnewicl dedwydd ! camu alian o ddaeardy
tywyll Satan (lle y'th gedwid yng nghad-
wynan pechod ac anwiredd, yn garcharor

gan uffern) i deyrnas gras Crist ; lle yr wyt
yn cael y gadwyn euraidd o gyfiawnder a
sancteidcírwydd am dy wddf, fel etifedd

addefedig y nef !
" Yr ardderchawgrwydd

hwn sydd i'w holl saint ef ;" Salm cxlix. 9.
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2il. Edrych, Gristion, atn gadw dy ddwy-
froneg am danat. A raîd i ni beri i'r

milwr ofalu am ei arfogaeth, pan fyddo yn
myned i'r maes? A all efe yn hawad
anghoíìo dwyn liwnw gydag ef, neu gym-
merycl ei gynghori i'w adael ar ei ol? . Etto,

fe wnaeth rhai felly, ac a dalasant yn ddrud
am eu hyfder. Gwell fyddai i ti oddef

pwys dy ddwyfroneg, er iddi fod yn beth

blinder i'r cnawd, na chael areholí yn dy
ddwyfron, o'i heisieu hi. Ac os syrth y
dftrn hwn ymaith, ni elli di gadw un o'r

lleill am danat. Os goddefi dy hun mewn
rhyw halogrwydd, bydd dy uniondeb yn
ebrwydd dan ammheuad yn dy gydwybod.
Yr wyf jn addef y cawn fod gan Pedr, yn
fuan ar ol ei gymp trwm wrth wadu ei

Feistr, y dystiolaeth am.ei uniondeb: "Ar-
glwydd, ti a wyddost bob peth ; ti a wyddoat
fy mod i yn dy garu di ;" loan xx. 17.

"Wjdi i Grist roddi y gofyniad dair gwaith,
efe a allai yn hyderus wirio ei uniondeb.
Ond rhaid i ni wybod, Ya gyntaf, nad
oedd ei bechod hwnw yn un o iwyr fwriad :

ei drechu yn ddisymmwth a gafodd y dyn
truan : ac Yn ail, yr oedd ei wylo chwerw

j

wedi myned rhwng ei becbod a'i broffes
j

hon ; ac felly, yr oedd adnewyddiad buau
j

ei edfeirwch yn tueddu yn fawr at amlygu
j

ei burdeb i'w gydwybooL Ond fe'i eafodd
Dafydd yn waith caiettach

; yr hwn a bech-
odd gyda mwy o fwriad, ac a orweddodd yn
hwy yn mwydo yn ei euogrwydd, fel y
gellwch weled yntialm li. 10, lle y mae yn
erfyn mor ddwys am i Dduw adnewyddu
ysbryd uniawn o'i fewn.

Drachefn, Nid ä esgid yr efengyl am dy
droed, tra y byddo wedi chwyddo gan ryw
naws pechadurus — uurhyw arferiad an-
sanctaidd neu anghyíiawn wyf yn ei feddwl
— nes ei liniaru ai weithio allan trwy edifeir-

wch. Ystyria yr efengyl yn ei pharotoad.

A wyt ti niewn agwedd gymmhwys i ddi-

oddef yn siriol dros Dduw, neu yn amyn-
eddgar dan law Duw, fel yr wy t yr awrhont
Nid cymmhwysach nag yw milwr claf yn ei

wely i gychwyn ar daíth galed. Y mae an-

sancteiddrwydd yn peri anhwyl i'r cnaid,

gymmaint a chlefyd i'r corph, ac yn ei an-
addasu i oddef caledfyd. " Paid â mi, fei y
cryfhawyf, cyn fy rnyned ac na byddwyf
mwy ;" ò'alm xxxix. 13. Nid oedd Dafydd
etto wedi ei iwyr iachan o'r pechod hwnw
a'i dysgasai i iselder niawr, i'el y gellwch
weled yn adn. 10, 11. Ac nis gall y gwr
da feddwl am farwgyda dim boddlonrwydd,
nes cael ei galon i agwedd fwy duwioL Ac
am hcddwch yr efengyl, sirioldeb cydwybod,
a llawenydd tumewnol, och! y mae pob
halogrwydd i'r rhai hyn fel gwenwyn i'r

ysbrydoedd, yr hwn a'u hyf i fyny. Teflwch
gareg i ffrwd, ac er ei bod yn loew o'r blaen,

hi a gymmysga ac a lwyda yn fuan. " Efe
adraethaheduwch i'w bobl ;. . .ond na throaiit

at ynfydrwydd;" Satm lxxxv. 8. CraíTwrch
yma ar yr amnaid a gawn, "Ond na throant;"
fel pe dywedasai, i'w psrygl y bydd; os
troant hwy oddi wrth rodio yn sanctaicffl

at yufydrwydd, minnau a droaf oddi wrth
lefaru heddwch i lefaru dychryn,

Drachefn, trwy ddiofalwch o ran rliodiad

sanctaidd, yr wyt yn peryglu dy ft'ydd, yr
honagedwir mewn cydybod dda, íA j
tîws mewn tlysgell. Llygad yw ffydd : y niao

pob pechod a halogrwydd yn peri niwlj
tìaen y llygad hwn. Y mae bywyd sanct-

taidd i ffydd, fel awyr goleu rydd i'r llygad:

ar diwrnod tegy gwelwn beìlaf. Fel hyn

y gwel ffyddyn beîlaf i'r addewid, pan fyddjl

yn edrycîi trwy ymarweddiad sauctaidd ae
iawndrefnedig. Tarian yw ffydd ; a pha
bryd y cyll y milwr ìiono o'i law, ond pan
fyddo wedi ei archolli yn enbyd? Ac os

metha ffydd, beth a ddaw o obaith sydd yn
ymhongian wrth ffydd, ac yn sugno ei faeth

oll oddi wrthi, fel y plentyn oddi wrth J
fammaeth? Onis gall ffydd ganfocl niadí-

euant yn yr addewid, nisgall gobaith edryB
am iachawdwriaeth. Onis gaii ffydd ddaí
leu hawl i fabolaeth, yna ni wna gobaifl
ddisgwyl am yr etifeddiaeth. F ! I

ddywed i'r enaid, fod iddo heddwch â ')u»v;

yna yr enaid a laweuycha "mewn golniM
oogoniant;" Rhnf. v. 1, 2. Ac yu awr,

Gristion, beth sy genyt ti etto yn ol er dy
gymmhorth ? À ymeíli di yug nghleddyf y^
Ysbryd? Och ! pa fodd y'geìli ei driu, pao

fyddych, trwy dy rodiad ausinctaidd wedi
archolli dy law o ffydd, a ddylai fod i'w ddaj

ef? Y mae i'r cleddyf hwn ddau íìn:

mae yn iachau â'r naill, yn clwyfo â'r llall

;

yn achub âg un, ac yn damnio â'r llall. 0!
arf arswydus ydyw, pan y tarawo á'i ocht

sydd yn archolli, yn damuio : ac ara yr

ochr arall, nid oes i ti a wuc-lych âg ef, tn
mewn un llwybr o ansancteiddrwydd. Nift

oes air tirion o fewn y F>eibl wecíi ei lefaro

wrth un yn pechu. Yn awr, greadur truaa.

meddwl, a meddwl dracliefn, a oes un pochoo

yn wertb anturi oi'r holl ddrwg a'r annhrefu

yma, a ddigwydd i'th enaici yn anochet
adwy, os wyt yn bwriadu ei gael.

3ycíd. Bydci ymostyngol. pan fyddi yi

fwyaf sanctaidd. Pa ffonld bynag )

gweithia balchder (fel y cei di ei fod /1

debyg fr gwynt, weitliiau yn y naill ddrws
weithiau yn y llall), gwrthwyneba ef. Nic

oes dim yn fwy drygus i'th sancteiddrwydd
Y mae yn troi cyfiawnder yn weriuod

a saucteiddrwydd yn bechod. Nid^vyt ti ui

amser yn llai sanctaidd na phan yn ym
chwydcìo ' gan y tyb o hono. Pai

welom ddyn wedi chwyddo yn fawr gan ;

dyfrglwyf, nis gallwn ddywedyd fod ei waec

yn ddrwg a dyfrllyd, heb agor un wytliiei

er prawf. Po mwyaf o falchder sydd yi

dy chwyddo, lleiaf o waed pur sancteidd

rwydd sy genyt yn rhedeg yng ngwyth'iena,
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euaid. " Wele, yr hwn a ymchwydda,

ì yw uniawn ei enaid ynddo ;" Hab. ii.

Gwelwch y " Wele," fel arwydd, wedi
osod i fyny wrth ddrws y dyn balch; fel

»wypo pob ymdeithydd mai dyn o galon
ach sy'n byw yno. Gan hyny, fèl na
nit nid yn unig wanhau grynì duwioldeb,
|d hefyd ddwyn y gwirionedd o hono dan
ìmheuaeth yn dy enaid, gochel falchder.
rddi weithiau, fe allai, yn barod i ddiys-
hi ereill, a pheri iddynt yn dy fedcìwl
jrll draw, fel rhai heb fod mor sanctaidd
jthydi: y mae hyn o arogl Phariseaidd

;

chel rhagddo. Natur sancteiddiad yw i

iselu ein hunain, a rhoddi y rhagoriaeth
. brodyr, wrth gydfesur eu douiau a'u
nau hwynt â'r eiddom ni: " Mewn gos-
ageiddrwydd, gan dybied eich gilydd yn
ill na chwi eich hunain ;" Phil. ii. 3.

?o arall, ysgatfydd, ti gei ryw hedyn o
-vyf y rhai rhy gynawn yn.glynuwrthyt,
galon yn pwyso ar dy gyfiawnder dy hun
yn ymgodi mewn hyder arno, Jel ag i

isgwyl dy gymmeradwyaeth a'th wared-
leth gan Dduw o'ì herwydd. O ! gwylia

hyn, fel yr wyt yn caru dy fywyd.
paf ddywedyd wrthyt ti, fel Cystenyn
th Acetius y Nofatiad :

" Gosod ynte dy
*ol i fyny, a dring i'r nef ar dy ben dy
n ;" canys nid aeth yno neb erioed y
rdd hon. Ac a feddyli di am fod yrunig un
y nef a welir yn bwrcaswr ei ddedwydd-
h ei hun ? Dos yn gyntaf, greadur truan,
mesur hyd dy ysgol wrth hyd y gyfraith
ìctaidd ; ac os cei di hi ond un ffon yn
*ach na hon, gelli farnu yn sicr y gâd 'di

fyr o'r nef. Gan hyny, os edrychaist (yn
yr hyn a gawn yn îob xxxi. 26, 27) ar dy
fiawnder " pan dywynai," a'th sancteidd-
ydd " yn cerdded yn ddisglaer," ac os bu
ì gaion felly "dy hudo," ac i'th enaid "gu-
m dy law," gwybydd fod hyn yn anwir-
ì mawr, a'th fod yn hyn " wedi gwadu
iw uchod." Yr wyt wedi rhoddi y rhan
aaf o addoliad dwyfol i greadur, plentyn
iedig dy sancteiddrwydd cyfranedig di,

i Dduw ordeinio iddo gael ei roddi yn
ig i Iíaul Cyfiawnder digrëedig, yr Ar-
vydd Iesu : " Yr Arglwydd ein Cyfìawn-
r." Ymwâd â'th ddadl, fel y mae genyt
awr, am fywyd ac iachawdwriaeth ; neu
te dyro dy hawl i fyny yn un goll. Yn
r, i gadw i lawr yn fwy effeithiol bob
jigodiad balchder, gan y dyb am dy sanct-
jdrwydd, cymmer yn fynych yr ystyr-
thau hyn at ddarostwng dy enaid.
|l*f.) Meddwl yn fynych am anfeidrol
icteiddrwydd Duw. Pan fyddo dynion
.sefyll yn uchel, ni wna eu penaudroi nes
jedrychont i lawr. Pan edrycho dynion i

vt ar rai sydd yn waeth na hwy eu hun-
j,
neu yn llai sanctaidd na hwynt, dyna

jpenau yn troi : edrych i fyny a iachäai y
yf hwn. Y gwr sancteiddiaf, wedi

iddynt unwaith ddal eu golwg am dro ar
sancteiddrwydd Duw, ac yna edrych ar-
nynt eu hunain, liwy a'u llwyr angharasant
eu hunain, ac nis gallent weled dnn ond
halogrwydd ynddynt eu hunain. Ar ol y
weledigaeth a gafodd y prophwyd, ar Dduw
yn eistedd ar ei orsedd, a'i swyddogion nefol
o'i amgylch, y serapliiaid yn cuddio eu
hwynebau, ac yn llefain, "Sanct, Sanct,
Sanct, yw Arglwydd y lluoedd," mor eb-
rwydd y tarawyd y gr grasol hwn â theim-
lad o'i aeledd ei hun ! Yr oedd eu cri
hwy yn uchel iawn am Dduw, yn sanctaidd

;

ac feliy ei gri yntau yn ei erbyn ei hun, fel
" un halogedig ;" Esa. vi. 4, 5. Felly lob

;

" Yn awr fy llygad a'th welodd ; am hyny
y mae yn ffiaidd genyf fi fy hun ;" lob xlii.

5, 6. Erioediii íneiddiodd ygr da ei hun
o achos doluriau crawnllyd eí gorph corn-
wydlyd, pan oedd yn ymgrafu ar y domen,
yn fwy nag y mae efe yn awr o herwydd
ammhuredd ei enaid. Yr ydym ni yn ein
hedrych ein hunain mewn ystafell dywyil,
ac yn tybied ein bod yn lân a hardd : ond
pe amgylchyuem â'r pelydr o fawredd a
sancteiddrwydd gogoneddus Duw, yna ni
wnai pelydr yr haul ddangos dim mwy o
frychau yn yr awyr, nag a barai sancteidd-
rwydd Duw i ni weled o bechodau ynom ni.

Ond cast balchder yw peidio dyfod lle

trechir ei ddisgleirdeb : gwelì ganddo fyned
lle y caiff ei fawrygu, nag i'r mau lley mae yn
sicro gaereì iseiu.

(2il.) Myfyria yn fynych ar sancteidd-
rwydd dyn yn ei ddiniweidrwydd. Y mae
yn wir, os wyt ti yn awr yn gredadyn,
fod genyt egwyddor sanctaidd yn bianedig
o'th fewn : ond och ! beth yw hono etto
wrth a fu gan dy natur unwaith ? Y rhai
oedd yn gweled yr ail deml, ac heb gofio y
gyntaf a adeiladodd Solomon, diammheu
iddynt ei chyfrif yn adeilad rhagorwych.
Ond ereill, y rhai a welsent waith ardderch-
og, ac adeiladau gwych y llall, nis gallen
hwy ond llawenhau â'r dagrau yn eu llygaid.
"Llawer o'r offeiriaid a'r Lefiaid, a'r penau
cenedl, y rhai oedd hen, ac a welsent y t
cyntaf, wrth sylfaenuy t hwn yn eu golwg,
a wylasant â lief uchel;" Eara 'iii. 12. O!
yr oedd hyn yn adfywio meddyliau athrist
am ddifrod yr adeilad wych hono : ac felly

y gall y dechreuad bychan hwn, ar sail ne-
wydd yr ail gyfammod, oeri i tithau, gyda
gofid, alw i gof yr adfail y syrthiodd dyn
iddo, o'i ogoniant oll, trwy ddichell Satan.
Y mae yn wir, ti a gei yn y nef ragori ar
ogoniant paradwys : ond ti a gei aml gam
blin cyn dringo i ben y bryn hwnw. Gr
y bu ganddo rai miloedd yn y flwyddyn, ac
na fedd yn awr ond ychydig bunnoedd yn
ddogn blynyddol, a'r rhan arall i gyd yn cael
ei dal oddi wrtho am ddeg ar hugain neu
ddeugain mlynedd; y mae yn drwm, etto
yn llon hefyd, iddo feddwl y daw y cwbl yn
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ol o'r diwedd, ac fe allai gyda chwanegiad

mawr hefyd : ond yn breseimol y mae niewn

aml galedi, acyu rîiaid iddo fyned ym mlaen

trwy ymdrech glew, at fyw rywbeth yu

debyg i'w âch a'i deulu ardderchog. Fel

hyu y uiae yn llonder i'r sant feddwl am y
nef, pan y daw ei gyfoeth i gyd i'w law

:

ond yn wir y mae ei ras ainmherffaith, a'r

aml gostau y mae yndaynt, fcrwy gystuddiau

oddiwrth Dduw, temtasiynau gan Satan,ter-

fysgoedd abrwydrau gan ehwantau sydd etto

o'i ìewn, yn ei roddi mewn llawer gwasgfa

drom ; nes yw yn rhaid i'r enaid dori yn fyr

yn ei gysur; îe, a gwaith mawr yw iddo

gadw ei siop heb ei chau, gyda'r ystôr fech-

an sydd ganddo. Odcii wrth hyn y mae fod

çyrhaeddiad y Cristion i'r nef yn cael ei

ddangos fel gwaith mor anhawdd. "Os
braidd y mae'r cyfiawn yn gadwedig, pa le

yr ymddeugys yr annuwiol a'r pechadur ?

'

ì Pedr iv. \s. Ni feddai y morwynion call

ddim olew yng ngweddill : dal allan a wna y
Cristion ; a dyna'r cwbl. Meddwl am hyn

;

a syrthied dy bluf-gobyn.

(3ydd.) Myfyria lawer ar dy gamymddyg-
iacìau personol dy hun, yu enwedig yn dy
gyflwr diadgenhedledig. Hyn a gadwodd
Paul mor isel. Mor fynycli y mae ei ddrwg
ymddygiad cyn ei aileni yn cyfodi, nid ynei
gydwybod i dywyllu ei gysur, etto, yn ei

feddwl i gymmedroli y meddyliau am ei

ddoniau a'i ras ! Yn 1 Cor. xv. 9, 10, efe a

ddywed, "Mia lafuriais yn helaethach na
hwyut oll :" ond O ! fel y mae yn attal ei

falchder, oedd, o bossibl, am ganlyn ynrhy
agos i sodlau yr yrníìrost hwn ; acamhyny,
cyn iddo ddywedyd gair am ei sancteidd-

rwydd presennol, y mae yn bolltio y drws
ar falchder, ac yn taiaw yn gyntaf at yr

hanes am y rhan ddu hono o'i fywyd. O !

fel y mae yn pwyro ei falchder ac yn difrio

ei hun i'r dim. Nis gallasai un gelyn dynu
ei lun â lliw duach : y mae yn galw ei hun
" yn un annhymmig ;" adn. 8. " Myfi yw
y lleiaf o'r holl apostolion, yr hwn nid wyf
addas i'm galw yn apostol, am i mi erlid

eglwys Dduw ;" ada. 9. Ac yu awr, wedi
iddo ymsuddo ac ymddiwyno digon ym
mhwll ei bechodau gynt, mor ostyngedig y
llefara y gwr duwiol am ei rasusau rhag-
orol :

" Trwy ras Duw yr ydwyf' yr hyn
ydwyf : ac mi a lafuriais yn helaethach na
hwynt oll ; ac nid inyíi chwaith, ond gras

Duw ;" adn. 10. 0! d yina y ffordd i Iftdd y
chwyn yma ofalclulc-r, i ddryllio cin calonau

a throi cin tu gwrthwrneb allan—ymiselu

ac ymostwng am cin hanv ireddau gynt, yw
fy meddwl. Nid hawdd y tyfa balchder

mewn tir yr ä yr aradr yn i'; n\ ch trwyddo.
Y mae balchder yn bryfyn Bydd yn cnoi

ac yn ysu calon gras. n awr, chwi a

wyddoch fod Uyaiau chwerwou sydd at dori

y'god o bryfed sydd yn gasgledig yn y
cylla. Mae pob peth melus yn eu maethu

;

pethau chwerw yn unîg a'u gwasgar ac a'u

Lladd hwynt. O ! Gristion, cynimer di yt

fynych beth o'r chwerwlys hwn ; a thrì
fendith Duw, ti a gei esmwythâd o'r hyi

sydd yn dy flino, fel yr wyt yn Gristion

Äc na feddwl mai mewn plaiit—Cristionog

ion gweiniaid ac ieuaingc—yn unig y mae
pryf hwn yn magu. Yr wyf yn addef e

focl yn glwyf mwyaf cyffredin yr oedraj

hwnw: ond nid yw Cristionogiou oedranu

a chryfach allan o berygl. Vr oedd ga:

Dafydd, yn hen r, y-'pryf hwn o falchde

yn ymgribo o'i safu, pan barodd i Ioab rif

y bobl: ac onid wyt tithau yu dal dy hu
yn rhy fynych yn rhifo y dyíedswyddau a

gweithredoedd da a wnaetìiost, a'r pethai

ddioddefaist dros dy Dduw, gyda rhy

ddirgel ymfoli yn dy feddyliau sydd yn d

ogleisio yn yr achos \

EPHESIAID vi. ]5.

"A gwisgo am eich traed esgidiau p&rotcad
efengj'l y tangnefedd."

Y mae y wers hon yn cymmhell arnomí
trydydd darn o lawn arfogaeth y Cribtiol

seì' esgid ysbrydol wTedi ei haddasu fl

droed, ac i'w gwisgo ganddo tra y byddo I

y maes yn erbyn pechod a Satan :

"

gwûsgo am eich traed," &c. Ni a fwrit

geiriau i amryw gwestiynau neu ymofynio
ac oddi wrth yr attebion iddynt y tardd'

amrvw byngciau svdd i sefyll arnynt :

—

1. Beth a feddylir wrth yr " efèngylî"

2. Beth a feddylir wrth " dangnefedd,"

pha ham ei priodolir i'r efengylî

3. Beth a arwyddoca y traecl a bennw
yma, a pha ras a olygir wrth " baroto

efengyl y tangnefedd," a gyftelybir ynil

"esgid"sydd yn gymmhwys
k
i'r "traft

hyn \

Gof. 1. Pa beth a feddylir wrth
efengyl ?

At. Y mae 'efengyl, jti ol ystyr y g
gwreiddiol, yn arwyddo newydcl da n

genadwri hyfrydlawu. Felly yn Jer. J

15 :
" Mellcligedig fyddo y gwr a fynego

i'w dad, gan ddywedyd, Gauwyd i ti blei

gwryw; gan eilawenychu ynfawr." Ond
gyffredin yn y Beibl, gair neillduedig i i

wyddo athrawiaeth Crist ac irfchawdwriaí

pechaduriaid trwyddo yw : "Yr wyf fi

mynegi i chwi newyddion da o laweny

mawr, yr hwn a fydd i'r holl bob

medd yr angel wrth y bugeiliaid: Luc

10; ac yn ada. 11, y mae yn chwaneg

"Canys ganwyd i chwi heddyw W
t>vad yn ninas Dafydd, yr hŵ
Crist yr Arglwydd." Fel hyn ei cymme
yn y lle hwn, ac yn gyffredin yn y Testam<

N"ewydd ; ac y mae yn rhoddi y sylw hwn
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PENNOD I.

e y dadgenir y newydd hyfrydlawn a ddwg yr
tfengyl rn-ewii pum peth neillduol, sydd yn ojynol
at gyflenwi yr hyfrydwch o ryw genadwri ; gyda
r/air i gyffroi eiu hymysgaroedd i doslurio wrth
y rhai na chlywsant y newydd hwn erioed.

mae y dadguddiad hwn o Grist, ac o ras

uw trwyddo ef, yn newydd goreu tu hwnt i

mmhariaeth a ddichon pechaduriaid tru-

I ei glywed. Y mae yn fath genadwri,
nas dichon un newydd da ddyfod o'i

ien, nac un newydd drwg ar ei hol. Nis
II un newydd da ddyfod o'i blaen ; na all,

|di wrth Dduw ei hun i'r creadur. Ni
lichon efe roddi allan un drugaredd i

chaduriaid truain hyd oni byddo wedi
ngos trugaredd i'wheneidiauyng Nghrist.
Duw a drugarhao wrthym ac a'n ben-
bhio, a thywyned ei wyneb arnom ;" Salm
m. 1.

I. Y mae Duw yn maddeu : yna y mae
. rhoddi. Hyd oni thrugarhao efe, i

Ideu ein pechodau trwy Grist, nrâ gall efe

ìdithio nac edrych yn dirion arnom ni,

chaduriaid. Nid yw yr holl bethau da a
[ynhawn, ond bendithion tebyg i fn heb
îfathu, nes y byddo i ras yr efengyl, tru-
redd faddeuol, roddi argraph arno a'i

ìeud yn arian i gerdded. Ni ddichon
iw gymmaint a dwyn ewyllys da atom,
B y gwnelo Crist heddwch drosom: "Ar
adaear tangnefedd, iddynion ewyllysda;"
pc ii. 14. A pha lawenydd a all pechadur
Igymmeryd, 'ie, pe clywai am deyrnas wedi
^wydd iddo, oni all efe ei chael gydag
yllys da Duw?
Drachefn, nis gall un newydd drwg
fod ar ol newydd hyfryd yr efengyl, lle

ofleidier yn grediniol. Y mae trugar-
Duw yng Nghrist, yn newid, ìe, anian-
dd pob drygau i'r credadyn. Y mae yr
1 bläau a'r barnau a allant ddigwydd i'r

dadyn yn y byd, pan eu bedyddier yn
wd efengyl gras, yn derbyn enw newydd.

j

dyfod ar neges newydd, ac yn dwyn blas
wydd i archwaeth y credadyn ; megys y
te yr un dwfr, wrth redeg trwy ryw fn,
cael adflas a rhinwedd feddyginiaethol
d oedd ganddo o'r blaen :

" NÍ ddywed y
îswylydd, Claf ydwyf ; maddeuir anwir-
i y bobl a drigant ynddi ;" Esa. xxxii.

Crafìwch, nid yw yn dywedyd, Ni
ddyn glaf ; nid yw gras yr efengyl yn
sinio rhag'" cystuddiau ; ond ni ddywed
î, Claf ydwyf. Bydd y cyfryw wedi eu
i lloni felly â lloniad trugaredd faddeuol
iw, fel nad achwynant eu bod yn glaf. Y
i.e hyn, neu ryw groes arall, yn llen rhy
ueu i dywyllu llawenydd y newydd da
ill. Mor hyfryd o genadwri yw hyn a
wg yr efengyl, fel nas mynai Duw i Adda
l yn hir hebddi : ond agorodd agen i

wng peth o belydr y goleu hwn (sydd yn
fryd i'w ganfod) i mewn i'w enaid braw-

ychedig gan yr arswyd o bresennoldeb Duw.
Heb hyn, megys y cafodd ei droi o Barad-
wys, felly efe a gawsai ei droi i uífein yn
ebrwydd : canys y cyfryw a fùasai y byd
ì'w gydwybod euog. Dyma y newydd aar-
ferai Duw ei fynegi i'w bobl, ar y bwriad
o'u cysuro a'u lloni pan fyddai pethau ar y
gwaethaf gyda hwynt, a'u materion yn y
trai isaf : K%a. vii. Ì4 ; Micah v. 5. Dyma
y gyfrinach fawr y mae Duw yn ei sisial

yng nghlust y rhai hyny yn unig a goíieidia
efe yn ei gariad enwedigol a neillduol : Luo
xx. 1 ; 1 Cor. ii. 12. Ac felly, fe'i gwnaed
yn arwydd alaethus o enaid wedi ei nodi i

uffern, fod " yr efengyl yn guddiedig oddi
wrtho:" 2 Cor. iv. 3. I grynhoi hyn'mewn
ychydig eiriau, y mae yr holl bethau perth-
ynol i genadwri yn cyfarfod yn newydd da
yr efengyl. Y mae pump o ddefnyddiau
sy'n ddymunol mewn cenadwri, ie, y mae yn
rhaid iddynt olí gydfyned i wneud y Üaw-
enydd o honi yn dra chyflawn.

laf. Ehaid iddi fod yn dda. Ni lawenhâ
neb o glywed newydd drwg. Ymestyniad
y galon yw llawenydd, yn yr hwn y mae hi
yn ymestyn i groesawu yr hyn y mae yn ei

ddymuno : a rhaid yw i hwn fod yn rhyw
ddaioni. Y mae newydd drwg yn sicr o
gael y galon yn gauad i'w erbyn, ac o ddyfod
cyn bod iddo groesaw.

2il. Ehaid iddo fod yn rhyw ddaioni
mawr ; os amgen, bychan fydd ei effaith.

Y serchiadaua ymgynnhyrfantynol ygradd-
au o dda neu ddrwg a fyddo yn y gwrth-
ddrych o'u blaen. Gallwn glywed peth
mor fychan nad yw ond mater bychan pa
fodd yr ä. Ond os bydd yn dda ac yn
ddaioni niawr hefyd, o ganlyniad pwysig,
pair hyn lawenydd cyfatebol. Po mwyaf y
gloch, inwyaf o nerth sydd yn ofynol i'w
chodi. Ehaid ei fod yn ddaioni mawr a
gyfyd lawenydd mawr.

3ydd. Ehaid i'r daioni mawr hwn fod yn
perthyn yn bennodol i'r rhai a'i clywant—
fy meddwl jw, bod ganddynt berchenogaeth
ynddo. O herwydd, er y gallwn lawenhau
wrth glywed am ddaioni mawr wedi di-

gwydd Taral] ; etto, y mae'r effaitli yn fwyaf
pan fydd yn ymdywallt i'n mynwes ein
hunain. Nid yw y claf yn teimlo y llaw-
enydd am iachâd un aiall gyda'r un fantais

ag y teimlai ei iachâd ei hun.
4ydd. Fe chwanegai lawer at orfoledd y

newydd, os deuai heb ei ddisgwyl, na chly-

wed am dano o'r blaen. Pan fo y newydd
yn dyfod atom yn ddisymmwth

;
po bellaf

y bo ein hanwybodaeth, neu ein hanobaith
wedi ein pellhau o feddwl am y fathfwyniant
mawr, mwyaf fycld y llawrenydd a ddwg
pan glywom y newydd am dano. Byddai
îlawenydd mab tlawd i geid^yad moch, na
freuddwydiodd erioed am goron, yn fwy
wrth y newydd am goron wedi dyfod i'w
ran, na llawenydd un oedd â'i enedigaeth
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yn ei alw i ddisgwyl am dani, ie, ac addew-
id iddo o honi, fel ei etifeddiaeth. Byddai
calon y cyfryw megýs yn gydwastad á.'r lle

;

ac am hyny ni allai efo broti y fathdraserch

o'i blegid, ag nn arall oedd â'i sefyllfa mor
bell isìaw y fath ddyrchafiad.

Yn olaf, i wneud i fyny lawenydd y rhai

hyn oll. Y mae yn llwyr angenrheicuol i'r

newydd fod yn wir a sicr ; os amgen, y
ilawenydd a gollir yn fuan. Pa lawenydd
fyddai i r glywed am deyrnaa wedi di-

gwydd iddo, a chlywed dranoeth, nen y mis

nesaf, fod y cwbl yn cael ei groesí, a'i brofi

yn üals / Yn awr, yn newyddion da yr

efengyl, y mae y rhai hyn oìl yn cydgyfar-

fod yn dra dedwydd, i godi llawenydd yr

enaid crediniol i'r pwynt uchaf y bo yn
bosaibl i dannau ei serchiadau ddioddef.

(laf). Y newydd a ddwg yr efengyl atom
ni, bechaduriaid fcruain, y mae 'n dda. Y
mae hi yn ìlefam addeidion ; ac y mae y
rhai'n yn arwyddion o ryw ddaioni a, fwr-

iadwyd gan Dduw i bechaduriaid truain.

Y ddeddf sydd yn dwyn newydd drwg i'n

mysg, bygythion yw ei mamiaith hi ; ac

nis gall hi lefaru ùn iaith arail wrth bech-

aduriaid, ond dadganiadau o ddrwg i

ddyfod arnynt. Ond yr efengyl, y mae hi

yn gwenu ar bechaduriaid tlodion, ac yn
llyfnhau y crychni sydd ar aeliau y ddeddf,

trwy gyhoedcü addeidion.

I
(2il./ Y mae y newydd a ddwg yr efengyl

mor íawr ag ydyw yn dda. Hyn a gy-

hoeddodd yr angel: " Yr wyf fi yn mynegî
i chwi newyddion da o lawenydd mawr ;"

Luc. ii. 10. Llawenydd niawr sy'n rhaid

ei fod, am ei fod yn llawenydd oll i gyd. Y
maeyr Arglwydd IesuGristyn dadga.iy fath.

newydd yn ei efengyl, fel na adawodd efe

le i neb chwanegu dim ato. Os oes rhyw
ddaioni yn ddiffygyn newyddiori yr efengyl,

y mae i ni ei geisio yn rhyw le heb law yn
Nuw : canys y mae efe yng nghyfammod yr

efengyl, yn ei roddi ei hun trwy Grist, i'r

enaid crediniol. Sicr yw, y dei.
1 dadí yi

apostol :
" Y mae pob peth yn eiddoch

cliwi ; a chwithau yn eiddo Crist, a Christ

yn eiddo Duw ;" 1 Cor. iii. 22, 23. Y mae
yr efengyl yn gosod ein pibcîlau wrtfa

flynnon daioni ei iiun ; ac yn sicr y jnae yu
rliaid i hwnw gael y cwbl, sy mewn undeb
â'r hwn a fedcl y cwbl, ac ydyw y cwbl.

A ddiclion un newydd da ddyfod at y saint

a ogoneddwyd, heb iaw a weinydda y nef

iddynt? Y mae genym ni yn yr eiengyl

y newydd am y gogoniant hwnw. Y
mae lesu Grist " wedi dwyn bywyd ac an-

Jlygredigaeth i oleuni trwj yr ef agyl ;" 2

Tim. i. 10. Yr haul yn y flfurfafen ni

ddadgnddia ond y byd isod yn uuig: Y
mae yn cuddio y nef, t» yn da gudd-
io daear. Ond yr efengyl, hi a ddadgudd-
ia y ddau fyd ar unwaith. " Y mae i

dduwioldeb addowid o'r bywyd sydd yr

awr hon, ac o'r hwn a f \
Tdd ;" 1 Tim.

iv. 8.

(3ydd.) Nid newydd nad yw yn perthyn
ond ychydig i ni, a fynega yr efengyl: uid

yr hyn a wnaeth Duw i angylion ond i ni;

" Gauwyd i chwi heddyw Geidwad, yr hwn
yw ( rist yr Arglwydd :" medd yr ausn
Luc ii. 11. Os parodd cariad i angylioi

laweuhau am ein braint ni yn sicr ynteJS
mae yrennillafed ein naturiaeth ni o hojì

ynrhoddi codiad'uwch i'n Ilawenyddni, wrt|

glywed y newydd. Byddai yn rhyfeddH
genad ganu, wrtîi ddwyn oiuíy newyddH
ryw deyrnas fawr wedieigadael i ryw r,a^
tywysog i'r hwn ymaeyn dygwydd, hel

ynllawen. Ac fel y mae newydd da yr ef

ylyn perthyni'r natur ddynol—nid i

ion—felly, yn neiìlduol i ti, enaid tlawd.,]

bynag wyt, sy'n cofleidio Crist ym nirei

iau dy tfydd. Y mae tywysog yn fJl
cyffredin i'w deyrnas oll

; y mae i bob dfl
iad, er gwaeled fyddo, ran \ nddo ; ac fellj

y mae Crist i'r credinwyr oll. Y mae yj

addewidion wedi eu gosod felì y, fel llm

wedi ei dynu yn gywrain yn edrych M
bawb, a fytldo yn edrych arnynt hw^
llysrad ffydd. Y mae llawenydd yr efenÄ
yn llawenydd i ti, os oes genyt ond caf
i'w derbyn.

(4ydd). Yr oedd newydd da yr efeijB

yu un na chlybnwyd, ac nad edrychwydÄ
dano gan feibion dynion. Y mae hi WÊ
dwyn y fath newydd, na allasai calon <H
byth ei ddychymmygu, nes i DduwddadH
trysorfa ei cwyllys da ei hun, a dadgucB
cynglior ei ewyìlys, yn yr hwn yr oedtf

tlws dirgelaid.d iiwn o gariad at dd.ynsj[B
iedig, wedi ei guddio ym uihell ddigon <fl

wrth olwg yr angel craffaf yn y nef, ac 1
llawer mwy o olwg dyn ei hunan

;
yr ifl

nis gallai ddarlieu dim yn ei gydwybod efl

oddi mewn, na chael gair o'r eyfaunfl

oddi allan (a dorasid ganddo) heb law «

ddedfryd sicr a'i gondemniad ei hun. Fe^|

yr oedd y dadganiad cyntaf o'r efengylj

Dduw ei lmn i Adda, yn blaenu ar I

mëddwl am y fath beíh mewn bwriad id
O ! pwy all ddirnad (ond un a wir deim

odd doychr ynfeydd uffern yn nesau at

enaid gwan obeithiol) pa nior dra byfry(

lawn yw y newydd am drugaredd trwy
)

efengyl i enaid truan, yu preswylio yi

nghanol meddyliau duon anobaith, ae J

gyffiniau y wlad o dywyllwch eithaffl

mae hanes yn mynegi i ik ani bendeíiflf 9

cenedl, yn nydd'iau Ilarri yr wytii

ìiwu yr anfonwyd pardwn ycM'dig orú

cyn y ptyd yr oedd itido goili ei ben ; :

Pod ìiyu—oedd yn llwyr annysgwylied

ganddo— wedi ei dragynnhyrfu feily,^B

bu farw o lawenydd. Ac os yw llestr 't

natur ni wedi ei gylchu mor wan nes b<

gwin y fatli îslawenydd yn ei ddryllio,

î'odd yute y byddai yn bossibl iddo gyunw
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awenydd cyflawn yr efengyl, sy'n rhagori
jrmmaint ar hwn, ag yw trugaredd Duw
r drugaredd dyn marwol, ac ymwared o
irwolaeth dragwyddol yn uft'ern, ar ym-
ared o angeu amserol, sydd yn myned
eibio cyn y gellir ond prin deimlo ei

oen ?

(5ed.) Y mae newydd da yr efengyl yn
cr o fod yn wir. Nid swn gwag ydyw, a
ti'ir i fyny heddyw, ac a groesir, fe a]lai,

Eory ; ac nid newydd yn safn pawb , ond
3b neb yn gallu dywedyd o ba leydaeth, a
:iwy yw ei awdwr. Ni a'i cawsom o law
äa: y mae Duw ei hun yn ei wirio o'r nef

;

Hwn yw fy anwyl Fab
;
gwrandewch ef

;"

uc ix. 35; ac ammhossibl yw iddo fod yn
ìlwyddog. Pa beth oedd yr holl wyrthiau
wnaeth Crist, ond cadarnhâd o wirionedd
I efengyl ? Bu raid i'r trueiniaid a wad-
ìt wirionedd ei athrawiaeth yn fynych
Idef dwyfoldeb ei wyrthiau. Yr oedd
m. yn ddarn teg o ynfydrwydd, ac yn
ingos afresymoldeb eu hanghredijiiaeth i'r

ra. oll. Yr oedd gwyrthiau i'r efengyl,

jegys seliau i'r ysgrifen. Nis gallent wadu
id oedd Duw yn y gwyrthiau; ac etto nis

Lllent ei ganfod yn yr athrawiaeth: fel

! gallasai Duw roddi ei sel wrth gelwydd.
ma, Gristionogion, y mae yr hyn sydd yn
itteud i fyny lawenydd y newydd da
m a ddwg yr efengyl, fel y gallom roddi
vys ein bywyd ar y gwirionedd o honi

:

rth ni soma hi neb a esyd bwys ei hyder
ni :

" Grwir yw y gair ac yn haedclu pob
rbyniad, ddyfod Crist Iesu i'r byd i gadw
chaduriaid ;" 1 Tim. i. 15. Y bont hon
:>sododd yr efengyl dros y llyngclyn o
ligofaint Duw (i bechaduriaid truain ddi-
igc o afael eu pechodau i ffafr Duw yma,
i'w deyrnas ar ol hyn) ; ni chynnelir mo

>ni â dim bwäau ereill, ond doethineb,
llu, trugaredd, a ftÿddlondeb Duw. Felly
d rhaid i'r enaid crediniol ofni, nes y
irelo y rhai hyn yn ymoilwng neu yn tori.

i a elwir " yr efengyl dragwyddol ;" Dad,
v. 16. Pan elo y nef a'r ddaear yn gan-
yll, ni chleddir yr iod na'r Uythyren leiaf

un addewid o'r efengyl yn eu hadfail
vynt :

" Gair yr Arglwydd sydd yn aros
ì dragywydd ; a hwn yw y gair a breg-
hwyd (trwy yr efengyl) i chwi ;" 1 Pecír
25.

Defn. 1. Tosturiwch wrth y rhai na
dywsant air erioed am y newydd da hwn.
mae y fath rai yn y byd—cenhedloedd
osog—ar y rhai ni lewyrchodd y dydd
to, ond nos ddu o anwybodaeth a barbar-
eth yn parhau i ymledu drostynt, nes yw
l heneidiau truenus dan alanastra parhaol
n y dinystrydd gwaedlyd uffernol. A
!oncwest hawdd a wna yr ysbryd aflan
vnw arnynt, Duw a yr. Mae yn gosod
gyllell waedlyd wrth eu gyddfau, heb gael
m gwrthwynebiad, am ei fod yn. eu cael

hwynt oll yn nhrymgwsg anwybodaeth, ac
yn Uwyr amddifad o'r unig oleuni a ddichon
ddangos y ffordd i ddiangc o law y dinystr-
ydd hwn. Pa galon a brofodd erioed felus-
der gras yr efengyl, nad yw yn crynu wrth
eu cyflwr alaethus; i'e, nadywmewnsyndod
dwys wrth oruchwyliaethau gwahanol Duw
atynt hwy a ninnau ? " Arglwydd, pa betli
yw yr achos dy fod am eglurhau dy hun
i ni ac nid i'r byd ?" Duw a faddeuo i ni
annhrugarogrwydd ein calonau, nas gallwn
wylo mwy drostynt. Yn ddiau, nid ydym
yn byw mor bell oddi wrth y bobl dduon
a'r Indiaid fel nas gallwn ymddiwyno gan
euogrwydd gw^aed eu heneidiau, sydd yn
cael ei dywallt yn barhaus gan ddinystrydd
dynolryw ; a hyn, drwy ein bod heb dost-
urio wrthynt, gweddio drostynt, a thaer
ddymuno eu tröedigaeth. O! mor anfyn-
ych y mae eu cyflwr gresynus yn destyn
ein myfyrdod galarus, a'u tröedigaeth yn
fater i'n gweddiau a'n dymuniadau ! Och

!

fe fu^ yn y byd fwy o ymgynghori pa fodd
i'w digyfoethogi o'u haur, nag i'w cyfoech-
ogi â thrysor yr efengyl

;
pa fodd i ennill

eu tir, na pha fodd i achub eu heneidiau.
Ond y mae yr amser x yn dyfod pan y
gwelir fod ennill eneidiau yn anrhydedd
mwy na gorchfygu gwiedydd. Wel, GrÌ3t-
ion, er nad elli gyfranu iddynt hwy yr hyn
a osododd Duw ar dy ddysgl di, etto, tra
yr wyt yn eistedd wrth w:ledd yr efengyl,
medclwl am y trueiniaid hyny, yn dostur-
iol hefyd, y rhai sydd yn newynu i farw-
olaeth o eisieu y bara hwnw sydd yn dy
borthi di i fywyd tragwyddol. Mae tyb, yr
hon a lyncodcl rhai yn ddiweddar, y dichon y
paganiaid ddarllen Crist allan o'r haul, y
lloer, a'r ser: gall y rhai hyn ymddangos
yn dynerach atynt nag y bu ereill ; ond \y
nymuniad yw, na wnelo hyn mo honynt yn.

greulonach wrthynt yn y canîym'ad ; fy
meddwl yw, drwy beidio gwecldio drostynt
nior daer am i oleuni yr efengyl gyfodi yn
eu mysg, fel y mae yn rhaid i'r rhai byny
wneud sydd yn credu eu bod dan angen-
rheidrwydd alaethus o gyfrgolli hebddo.
Pan fernir fod gan filwyr a fyddo yn cadw
castell ystôr dda o angenrheicíiau at ei am-
ddiffyn, y mae hyn yn achlysur i borthiant ac
ymwared focl yn hwyrach yn dyfod iddo.
Ac mi ddymunwn na b'ai gan Satan fwriad
o'r fath yn erbyn yr eneidiau truain hyny
yn yr egwyddor hon. Pe buasai y fath
wers i'w chael oddi wrth y ser, cawseni
glywed cyn hyn am rywrai a'i dysgasai.
Yn wir, yr wyf yn cael mai y seren a ar-

weiniodd y doethion at Grist ; ond yr oedd

1 Bendigedig fj-ddo Duw am fod y dydd wedi
gwawrio yn ein hamser ni, o leiaf, sydd yn dangos
i liaws o Gristionogion eu dyledswydd a'u braint o
fod yn ymdrechgar i daenu efengyl Crist ar led.

Ni weloäd Mr, Gurnal nemawr o hyn yn ei cîdydd-»

iau ef,
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ganddynt hwy bregethwr nefol i agor y
testyn iddynt ;

pe amgen, ni buasent byth

yn ei ddeall.

PENNOD II.

Galarnad am y derbyniad annhirion sydd i new-

ydd yr efengyl yn y byd, gyda dau neu dn o

seiliau athrist i ofn am danom m yn y deyrnas

hon, a gymmerir o'r derbyniad presennol sydd

i'r efengiil yn ein mysg ; gydag annogaeth

ddnblyg i'r saint i lawenhau yn y genadicri

hyfryd hon, ac ynddi hi yn benaf.

DOSB I.

JDefn. 2. Gellir codi yma alarnad drom:

fod i newydd mor dda gael croesaw mor

ddrwg ag sydd i'r efengyl yn gyffredinol

yn y byd. Pan fynegwyd y newydd gyn-

taf yn Ierusalem fod lachawdwr wedi ei

eni, fe dybiasai un, yn enwedig os ystyriwn

fod y cyfrif Ysgrythyrol yn awr ar ben, am
enedigaeth y Messiah, a hwythau mewn
llawn°ddisgwyliad am ei ddyfodiad, y buasai

i'w calonau oll lamu o lawenydd wrth y
newydd, ac wrth weled eu gobaith ar esgor-

iad a chyflawniad mor ddedwydd. Ond
wele y llwyr wrthwyneb ! Y mae dyfodiad

Crist yn dyfod yn fater o ofid ac anílas gan-

ddynt
; y maent yn cymmerycl alarm ar ei

enedigaeth, fel pe buasai yn elyn neu ddi-

fethwr, ac nid Iachawdwr wedi tirio yn eu

goror : ac fel y cyfryw yr aeth Herod allan

i'w erbyn, ac y parodd iddo fíbi o'r wlad.

Ond o bossibl, er iddynt y pryd hyn dram-

gwyddo wrth waelder ei enedigaeth a'i ach,

etto, pan lewyrcho pelydr ei ddwyfoldeb

trwy ei wyrthiau, yna yr addolant yn gref-

yddol yr hwn y maent yn ei ddiystyru :

pan ddel efe allan i'w weinidogaeth gy-

hoeddus, gan agoryd ei neges, a dangos ei

awdurdodiad ; 'ie, pan fynego efe â'i enau

bendigedig ei hun y genadwri hyfryd sy

gancldo oddi wrth ei Dad at blant dynion;

yna yn sicr hwy a fawr garant ei berson, ac

a dderbyniant yn ddiolchgar, îe, a yfant

yn awyddus y newydd hyfrydlawn am iach-

awdwriaeth a bregetha efe iddynt. Na
wnânt

; y maent yn parhau yn eu hanghred-

iaeth erchyll, a'u cyndyn wrthodiad ohono

;

er fod yr Ysgrythyr (a fawr barchent, dy-

bygid) yn tystiolaethu mor gyflawn dros

Gríst, nes eu cyhuddo yn eu cydwybodau
eu hunain, etto, ni fynent hwy ddim o

hono ! Y mae Crist yn dywedyd cymmaint
a hyn wrthynt: " Chwiliwch yr Ysgryth-

yrau, canys ynddynt hwy yr ydych chwi

yn meddwl cael bywyd tragwyddol ; a

hwynthwy yw y rhai sydd yn tystiolaethu

am danaf fi. Ond ni fynwch ddyfod ataf

û', fel y caffoch fywyd ;" Ioan v. 39, 40.

Bywyd a chwennychent ; etto, hwy a'i coll-

ent yn hytrach na dyfod ato ef i'w gael.

Ac a yw y byd yn awr wedi gwellau?

A yw Crist yn ei efengyl yn cael triniaeth

dirionach ar law y rhan fwyaf? Yrr un

bereidd-dôn sy gan Grist o hyd :
" Deu-

wch ataf fi, feì y caffoch fywyd." Y niw-

ed mwyaf a wna Crist i'r eneidiau truain sy'r

dyfod ato, yw eu dodi mewn cyflwr o fywyd

ac iachawdwriaeth : ac etto, pa le mae y dyn

sy'n foddlawn i'r cynnygiad ! O ! newyddion

ereill.ymae dynionyn gyffredinynclustfeinio

ar eu hol. Hyn sydd yn gwneud y cyfnewiè

dy a'r farchnadfa mor llawn, a'r t addol-

iàd mor deneu a gwag. Y mae y rhar.

fwyaf yn disgwyl clywed eu newyddiot

goreu o'r byd: hwy a edrychant ar new-

ydd yr efengyl fel un pellenig, sydd heb foc

yn perthyn iddynt hwy, yn bresennol o leiaf

'bydd yn ddigon buan iddynt edrych at hyi

pan fyddont yn myned i fyd arall. Och

nid yw yr efengyl wecli ei chyfaddasu a"

eu blys anianol hwynt ! Nid yw yn myneg

iddynt am na meusydd na gwinllanoedd sj

ganddi i'w rhoddi ; nid yw yn eu gwa

hodd at wvchder anrhydedd, na phlea

erau bydol.
" Pe buasai Crist yn ei efengy

ond yn bodclio cais chwantau dynion âj

ychy'cìig o addewidion am y pethau hyn, e

ìddo addaw llai at fyd arall, buasai i':

newycld fyned i lawr yn well gyda'rbolerwy

hyn, a ddewisent glywed un yn prophwyd-

am win a diod gadarn, o flaen pregetuu ar

y nef ei hun. Yn ddiau, nid oes om

ychydig iawn (a'r rhai hyny dan ddigoi

wawd am eu poen) a garant genadwri 3

efengyl mor fawr, ag i'w deibyn hi yj

llawen i'w calonau. Os bydd ond i un rc

dei-byniad i Grist, a hyny yn wybyddus, p

fath alarm a rydd hyn i'w holl gymmyd
ogion anianol? Ac os ni amgylchynant í

d (fel y Sodomiaid d Lot), etto hwy
roddant ryw nod o ddirmyg arno ; ie,|

gyfrifant fod ganddynt yu awr ddigon

achos i'w ddiystyru a'i gasau ef, pa mor faw

bynag y carasant ef o'r blaen.

O ! beth a wna Duw â'r oes ddirywiedi

hon yr ydym yn byw ynddi ì O Bryclain

Brydain ! yr wyf yn ofni fod rhyw far

drom neu gilydd uwch dy ben. Os gwrtr.

odi y fath newydd da ag a ddwg yr efengy

nis gall newyddion drwg fod ymhell. Ni

gallaf feddwl am lai nag efengyl yn ymac

ael. Ni wnaeth Duw erioed y fath sefyd

iad o'i efengyl ym mysg unrhyw bobl, ns

gallai efe ei symmud oddi wrthynt. Ni

yw efe yn dyfod ond ar fodd ; ac a erys ef

lle nad oes iddo groesaw ? Pwy a wna a f

ganddo le arall ifyned? Y macyn llaw

bryd i'r marsiandwr rwymo ei eiddo i fyn}

a bod ar gerdded, pan na bo nemawr ne

yn prynu ; nag e, pan, yn lle prynu, na ac

awant iddo lonydd yn ei siop, ond taflar

geryg ato, a thom ar ei ddaoedd mwyi

gwerthfawr. Ai ni welwn enwau cenhada

ffyddlawn Crist yn gwaedu heddyw dan

gwaradwyddiadau sydd yn ehedeg mor an
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) ddeutu êu clustíau? Aî nîd yw gwirion-

ìddau gwerthfawrocaf yr efengyl agos wedi

îu gorchuddio â thom a llaid cyfeiliornadau

I chableddau, a grafodd dynion o feddwl

lygredig, wedi ei gosod ar waith gan Satan

;i hun, allan o holl geuíFosydd yr hen her-

îticiaid, i'w taflu ar wyneb Crist a'i efengyl.

^. pha íe y mae llaw mor dyner a sycha ym-
lith yr hyn a daflasant—y galon mor wrol

Iros y gwir a wna gau y safnau aflan hyn,

hag poeri eu gwenwyn yn erbyn Crist

efengyl? Os gwneir dim o'r fath

ma, Och ! y mae mor wanaidd nes

dynt yn ymgalonogi drwyddo. Cyfiawn-

ler, fe'i taenellir mor gynnil, fel ychydig

Idefnynau ar dân, hyd onid yw yn cryfhau

flam eu cynddaredd yn erbyn y gwir yn
ìytrach nag yn ei difíbdd. Nis gwna
)renin alw adref ei genhadwr o achos pob
immharch a gafíb yn yr heolydd; ond
)an y byddo yn cael dirmyg, ac heb allu

:ael uniondeb am y cam.
DOSB. II.

Gwrth. Ond gall rhyw rai ddywedyd, Er
ìad el'lir gwadu nad croesaw tra annhirion

gafodd yr efengyl gan lawer yn ein

nysg, yn enwedig y blynj^ddoedd diweddaf,

sr pan y mae ysbryd cyfeiliorni wedi cyn-

ìyddu mor alaethus yn y wlad ; etfco, na
vnewch mo honom yn waeth nag yr ydym.
3iolch i Dduw, y mae etto weddill o eneid-

au grasol i'w cael, a Christ yn werthfawr
anddynt, y rhai a lon gofleidiant genhadwri
I efengyl, ac a wylant yn y dirgel am y
lirmyg a fwrir arni gan ddynion o feddwl
lygredig a chalon halogedig. Ac felly, go-

)eithiwn nad ydym yn y fath berygl o

jolli yr efengyl ag a ddarogana eich ofnau.

At. Pe ni byddai ambell rai yn wir saint

ii ein mysg, byddai ein cyflwr yn wir yn
Ldiobaith, a'n dedfryd wedi ei dadgan i'n

lerbyn: byddai cysgodau yr hwyr tywyll
Lwnw yn ebrwydd arnom. Y cyfryw rai

ydd wedi dal yr efengyl hyd yma yn ein

3g. Buasai Crist, o ran ei bresennoldeb
pfengylaidd, wedi ein gadael er ystalm, oni

)ai bod y cyfryw yn ymglymu wrth ei

Iraed, ac â'u taer lefau a'u herfyniau yn
/mbil am ei arosiad. Eithr y mae rhai ys-

yriaethau mewn golygiad ar y rhai hyn,
)nd eu pwyso yn ddifrifol, na adawant mo
ìonom heb beth cryndod calon.

laf. Ystyriwch i ba ran fechan, o ran
lifer yw fy meddwl, y cyrhaedd y rhai a
jofleidiant yr efengyl wrth y rhai sydd yn
)arhau i'w gvvrthod—y rhai sy'n dymuno
;adw Crist yn eu plith, a'r rhai a ewyllys-
ant ei ymadawiad, ac a fyddai lawen gan-
Idynt gael gwared o hono. Pe rhoddid
ìyn ar lais (vote) y wlad, oni ennillent hwy,
;rwy fod o fìliynau yn amlach, sy heb ofalu
oa un ai bod yr efengyl genym ai peidio ?

À.c ai nid yw yn darogan yn drwm, gan fod
jynnifer yn erbyn cyn lleied ì Ar bob tro

yr ymadawodd Duw â phobl, yr oedd yn
wastadol rai duwiolion yn gymmysg â'r

dorf o bechaduriaid. Yr oedd yn " Sardis

ychydig enwau, y rhai ni halogasant eu
dillad ;" etto, " ei chanwyllbren a symmud-
wyd." Y cwbl a allent hwy gael oedd add-
ewid iddynt eu hunain yn bemiodol (Dad.
iii. 4): "Hwy a rodiant gyda mi mewn
dillad gwynion :" ond dim nawdd i eglwys
Sardis. Gall Duw dynu y t i lawr, a dar-

par yn dda hefyd i'w saint oll a gafíb ynddo.
Y mae ychydig leisiau yn hawdd eu boddi
yng nghrochfloedd lliaws: prin yr ar-

chwaethir ambeìl wydraid o win mewn
tynell o ddwfr. Ac nis gall nifer bychan o

saint wneud, weithiau, ond ychydig at

achub y bobl resynol y maent yn byw yn
eu mysg. Yn debyg, ysgatfydd, i'r modd
y mae ar gorph egwan, lle y mae afiechyd

wedi meistroli: gall natur, drwy roddi ei

hymegniad eithaf ar waith, gadw bywyd
yn y corph am dro—am rai dyddiau neu
wythnosau ; ond nid yn hir heb ryw help

i weithio yr afiechyd allan. Eelly, ychydig
saint, a gauwyd i fyny mewn oes ddirywiol,

ac ym mysg pobl annuwiol a diystyr o

Grist, hwy allant attal y farn dros amser, a
chael d'ien-oed am dro i fywyd y fath bobl.

Ondoni wneir cyfnewidiadary bobl ergwell,

y mae yn rhaid i ddinystr ruthro arnynt.

2il. Ystyriwch, o'r ychydig o rai grasol

a geir yn ein mysg, yn cofleidio yr efengy],

pa nifer sydd yn ddychwelwyr ieuaingc;

sef yn gyfryw ag y mae yr efengyl yn ddi-

weddar wedi eu hennill at Grist. Yr
ydwyf yn ofni y ceir fod y nifer bychan sy
genym o saint yn gynnwysedig, yn benaf,

o hen ddisgyblion, y cyfryw ag y gweith-
redwyd arnynt er s llawer blwyddyn . ch !

y mae croth yr efengyl i radd fawr wedi ei

chau, yn ddiweddar, o ran esgor ar eneidiau,

trwy waith o ddychweliad sylweddol. Yn
wir, os gellir cyfrif yn ddychwelwyr y rhai

sydd yn eu bedyddio eu hunain i ryw
fíbrdd â fíurf newydd o addoliad, neu sy'n

dechreu eu crefydd gyda rhyw hoíF bwngc
a thyb, y mae genym nifer nid bychan i'w
ddangos o'r rhai hyn. Ond yn yr hen
ddyddiau hyn brofíes nychlyd Lloegr,

mor dra ammeuthyn yw dychwelwr cywir

!

Nis gallwn wadu nad ydyw yn rhyngu bodd
i Dduw, o'i ras, ddwyn gwewyr yr adened-
igaeth ar rai eneidiau truain yn ein cyn-
nulleidfaoedd ; fel y byddo i'w weision
dirmygedig gael ei sel ef i gadarnhau eu
gweinidogaeth, a chau y safnau a agorir yn
y fath ddirmyg i'w herbyn. Etto, Och !

nid ydyw hyn ond un yma, ac un draw : ac
onid ydyw hyn yn darogan yn drwm i'r

genedl hon ? Sicr wyf, pan welom bren a
fyddai arferol fod yn dew o fìrwyth, yn
awr yn dwyn ond ychydig, afal, fe allai, ar y
gaingc hon, ac un arall ar y lìall, ein bod
yn edrych arno fel un yn marw, Yr oedd
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Lea yn ymgysuro oddi wrth ei ffrwythlon-

deb ;
" eithian," meddai hi, "fy ngwr a'm

car, ac a ln wrthyf ;" Gen. xxix. 34. Oni
allwn ni, i'r gwrthwyneh, ofni na char Duw
nio honom, ond y gad efe bobl pan elont yn
dd'hìrwyth dan foddion gras? Y mae Duw
yn bygwth cymmaint, yn Ier. vi. 8, " Cym-
mer addysg, O Iemsalem, rhag i'm henaid

i ymadawoddi wrthyt:" ac os Duwaymfid,

y mae ar fyned, o ran ei brescnnoldeb

gwuledig hefyd. Felly yn wir y maeyn
canlyn, " Rhag i mi dy osod yn anrhaith,

yn dir anghyfanneddol." O fy mrodyr !

aeth y dyddian euraidd hyny o'r efengyl

heibio, pan fyddai dychwelwyr yn dyfod feî

cwmmwl, ac megys colomenod, yn llnoedd

i' ffenestri. Y mae newyddion yr efengyl

yn awr yn heneiddio ;
ychydig sydd yn eu

'blasu. Er bod gan deyrnas drysor a

chyfoeth mawr o'i mewn, etto, os palla ei

maanach, heb arian ac eiddo newydd yn cael

eu dwyn i mewn, y maehi yn treulio ei hen
ystôr, ac ymae yn rhaid iddi wanhau mewn
amser. Y mae ein hen ystôr ni o saint,

trysor eu hamserau, yn gwisgo ymaith yn
gýflym: pa beth a cídaw o honom, oni ddaw
rhai newydd yn eu Ueì Och ! pan fyddo

ei:i cladcíedigaethau yn amlach na'n gened-

igaethau, y mae yn rhaid ein bod ar y Uaw
golli. Y mae rhes drom o enwau duwiol

a gymmerwyd oddi wrthym, ond pa le mae

y fath res o rai wedi eu geni i Dduw ? Os
yw y rhai da yn myned, a'r rhai a adàwyd
yn parhau yn ddrwg, ie, yn myned waeth-

waeth, y mae i ni achos i ofni fod Duw yn
glanhau y tir, ac yn agor ffordd i farn.

3ydd. Ystyriwch yr ymrysonau a'r ym-
raniadau annedwydd a geir ym mysg pobl

Dduw a adawyd etto yn y wlad. Darogan

yn drwm y mae y rhai hyn, Duw a yr : a

darogan yn ddrwg yr oedd ymrafaelion

erioed. Ar bob ymadawiad hynod a wnaeth
Duw oddi wrth eglwys yr Iuddewon, yr

oeddyut yn rhanedig alaethus, ac yn
ymddryllio yn bleidiau, A'r un modd
eglwysi Asia. Y mae Crist yn gosod i

fyny oleu ei efengyl i rodio a gweithio wrtho,

nid i ymladd ac ymgecnií ac am hyny, nid

rhyfedd fyddai iddo ei ddiffodd, ac felly

derfynu y'ddadl. Pe buasai i'r ystormydd

hyn—a chwythasant arnom erysrhai blyn-

yddoedd, ac na thawelwyd etto—ond peri i

Gristionogion, fel hono i'r disgyblion (Marc

vi. 48), dcìal at y rhwyfau, a rhwyfo oll yr

«n lìbrdd, buasai yn dro dedwjrdd : gallasem

yna ddisgwyl i Grist ddyfod dan rodio tuag

atom mewn trugaredd, a'n helpioyn ddiogei

i dir. Ond pan daflom ni y rhwyf ymaith,

ac y syrtliiom i ymrafaelio yn y Uong, tra y
mae y gwynt yn parhau yn uchel o'n deutu,

yn ddiau yr ydym yn fwy tebyg i yru Crist

oddi wrtliym nag i'w wahodd atom
;

yr

ydym mewn ffordd debycach i suddo nag i

achub y llong, a ni tin hunain ynddi.

DOSB. III.

Dcfìi. Gair o gynghor :—Yn gyntaf, î

chwi nad ymwasgasoch etto âg ammodau yr
efengyl : perswadier chwi i dderbyu ei

chenadwri yn garedig, yn gredinioí i'ch

calonau. Dyma'r newydd goreu a ellvvch

chwi ei anfon yn ol i'r nef, fel taliaddioleM

am y newydd hyfrydlawn a ddwg yr efenjjn

oddi yno. Os ti a gofleidi Grist, aln-egethií

i ti yn yr efengyl, bydd hyny, mi a'i dy-

wedaf i ti, yn newydd mor groesawus gan j
nef, ag a all y newydd am Grist, ac iachi

awdwriaeth trwyddo, fod i ti. Y mae
llawenydd yn y nef am ddychweliad ua

pechadur. A'r angylion, a ganasant ara

Grist ar ei ddyfodiad i'r byd, ni byddaB
yn fyr o gân pan y derbynir ef i'th galpi

di ; o herwydd dyna ddiben ei ddyfoiliad

ef i'r byd. Disgyn yr oedd Crist ynH
ddyfodia'd i'r byd ; ond yn ytrohwu, y mae

yn esgyn: gweithred o'i ymostyngiad M
oedd hono

;
yn hon, y mae iddo ddyrchaf»

i'e, yr orsedd grëedig uchaf y gall Duw
eistedd arni, ydyw enaid credadyn. Xid

rhyfedd ynte, i Grist alw ei gyfeillion oll t

lawenhau gydag ef ar ddychweliad enaid

ato, a'i ddeí'byniad o hono: Luc xv. 9. Pa

fath lawenydd sydd yn awr yn y nef ar yr

aehos hwn, ni a allwn gasglu oddi wrth j
llawenydd a barodd hyn i Grist, pan ar y
ddaear. Hhaid ei fod yn rhyw newydd tr»

mawr, a allai dynu gwen y pryd hyny oddi

wrth Grist, neu gyweirio ei ysbryd ef i dôn

orfoleddus, yntau yn r gotìdus; ie yn %vir

wedi dyfod i'r byd i fod felly. Er liyn,

pan ddychwelodd ei ddisgyblioii,aanfon;isii

efe i bregethu yr efengyl, â'r newydd M
beth llwydd buddugoliaethus o'u llafur,

"Yrawr hono yr Iesu a lawenychodd «
vr Ysbryd ac a ddywedodd, Yr

r ydwyf yn

diolch i ti, O Dad ;" Luc x. 21. O liol!

oriau ei fywyd, dyna yr awt ym mha unî
gwnai Crist ddadgan ei lawenydd : yr hyi^

ynghyd â gofal yr Ysbryd i gadw coffa ara

y tro hwn yn hanes bywyd Crist, a ddengyf

fod ganddo fwriad ne'illduol yn y dadganuu

hyny o'i lawenydd y pryd hwnw. A phi

beth a allai hyn fod, ond i beri i ni wybot

mor ddwys oedd ei galon ar y gwaith (

acliub eneidiauî A phan fyddai wed

esgyn i'r nef, os meddyliem ni anfon at<

ryw newydd hyfrydlawn yno, y byddai hyi

am y llwydd bu'ddugoliaethus a gaffo^y

efengyl yn ein calonau. Hyn, ie hyn,

allai ben iddo lawenychu ei otìdiau yma a

y ddaear, y mae yn rhaid ei fod, yn fw;

hyfrydlawn ganddo yn awr yn y nef, lle ni<

oes iddo ddim chwerwder, o'i ddioddetìada»

ei hun y rhai sydd oll wedi eu hiachau,

myned 'heibio, i'w gymmysgu â llawenjrd»

v newydd hwn. Ac os yw derbyniad tino

yr efengyl yn newydd mor hyfryd ganddí

y mae yu hawdd i chwi ddirnad rnor ar-

foddus ganddo yw ei gwrthodiad, Megy
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llawenychodd yn yr Ysbryd, wrth glywed
m lwydd yr efengyl ; felly, ni all efe ond

od yn ddig, pan gyfarfyddo hi â gwrthod-
ìd gan fyd anghrediniol.

Yn Luc xiv. 21, ni a gawn wr y t, sef

rist, wedi digio, ar ddychweliad ei weision

anfonesid i ahv y gwahoddedigion (sef

bregethu yr efengyl), gyda nag oddi wrth
hai a wahoddesid ; canys felly y deongl-

yd eu hesgusodion moesgar gan Grist.

fe, yr oedd mor ddig, fel y rhoddodd hwynt
an farn alaethus ;

" Ni chaitF yr un o'r

wvr hyny a wahoddwyd broíì o'm swper
Y peth anhawsaf gan Dduw ei oddef

w bwrw dirmyg ar ei ras. Er fod llawer

ofidiau blinon wedi digwydd i'r Iuddewon
m eu heüunaddoliaeth a'u pechodau ereill,

tto, ni bu arnynt farn fel hono a ddygodcí

a gwrthodiad o Grist arnynt. Tan y
eill, hwy a feddalasant ; ond dan.hon,
wy a galedwyd Ni ddeuent pan oedd y
wper ar y bwrdd ; ac am hyny fe dynwyd
llian ymaith, ac i'w gwely heb 'swper yr
ethant

; y maent yn meirw yn eu pech-

dau. Tra y maent yn cau drws eu calonau

n erbyn Crist, fe sicrhawyd y clo hwn, fel

gallaf ei alw, sef anedifeirwch barnol

rno. Nid yw raid i Grist roddi un dial

rall ar enaid, am ei wrthod ac i'w wneud
n eithaf truenus, oud barnu y cyfryw un
gael ei ddymuniad ei hun : Crist ni fyni

;

c am hyiry Crist ni chei. O, enaid anned-
ydd wyt ti, sy'n cael eyimygion o Grist,

nd yn marw heb Grist! Yr wyt yn mynecl

th lawn lwyth i ddamnedigaeth : nici oes

eb yn soddi mor ddwfn yn uffern a'r rhai

syrthiant iddi, gan dramgwyddo wrrth

*rist. Bydd i'r efengyl hono sydd yn awr
n dwyn newydd da, ddwyn i ti (pan y
lywi ailadroddiad o honi, yn y dydd mawr
"af) y newydd trymaf a ddaeth i'th glust-

ftu erioed.

DOSB. IV.

2il. I chwi sydd wedi derbyn cenhadwri
efengyl.

(laf.) Llawenhewch wrth y newydd.
Ÿewydd hyfryd, a chalonau athrist, nid da
cyd-weddant. Pan welom un yn drwm a

hrist, ni a ofynwn iddo pa newydd drwg a
lwodd. Gristion, pa newydd drwg a
tlygodd Crist gydag ef o'r nef, i beri i ti rodio
.'th ddwylaw ym mhleth, ac yn wyneb-drist ?

ìalm cxxxii. 16. Gwelecì drygddyn yn
jlon a difyr, neu Gristion yn drist a thrym-
lyd, cyffelyb anaddas ydyw: "Arlwyant
viedd i chwerthin," medd Solomon : Preg
:. 19. Sicr wyf fod Duw wedi bwriadu
;wledd yr efengyl er llawenhâd i'w bobl.
STid oedd i rai mewn galar fwyta o bethau
yssegredig Duw: Deut. xxvi. 14. Yn ddiau
' mae trymder y saint yn bwrw yn anghar-
dig ar Dduw ei hun ; nid ydym yn rlioddi
;air da i'w arlwyaeth ef, onid yw yn ein
loni. Beth a ddywed y byd ? Nid yw

bywyd y crefyddwr ond gyrfa ben-brudd.n sicr, tybia'r adyn anianol mai rhyw
wledd sychlyd sydd o'u blaen, lle y mae
gwin llawenydd mor brin i'w yfed. Ac a
gadarnhei di hwynt yn y dyb hon, Grist-

ion ? A gânt hwy dydi yn esampl, i'w

dangos yn erbyn Crist a'i air, sy yn addaw
hedd a llawenydd i'r rhai oll a ddeuant i'r

wledd hon ? O, na atto Duw fod i'th ym-
arweddiad di, yn yr hwn yr wyt i " gynnal
gair y bywyd " (i'w gadw yn fyw ger bron

y byd) a'r hwn a ddylai fod fel eglurhâd ac

agoriad ar y gair, i ddangos ei wiredd a'i

sicrwydd i ereill ; na fydded, meddaf, i

hwn anghyttuuo â'r testyn, fel ag i beri i'r

newydclion hyfryd y mae yn eu dadgan gael

hammheu a'u gwrthddadleu yn fwy nag o'r

blaen yn meddyliau y byd anghrediniol.

Cyfeiliornad, yr wy'n addef, ac un mawr
hefyd, yw hwnw a ddysg y Pabyddion

—

" Ni allwn ni wybod fod yr Ysgrythyr yn
air Duw, ond trwy dystioíaeth yr egìwys."

Etto, gwir yw hyn, fod gan y dystiolaeth

ymarferol o fucheddau y saint awdurdod
mawr ar gydwybodau dynion, i'w hargy-
hoeddi o wirionedd yr efengyl. Yn awr,
hwy a goeliant mai newydd da yn wir a
ddwg yr efengyl, pan allont ddarllen hyn
yn eich bywyclau siriol ebwi. Ond pan
welont Gristionogion yn drymdrist, a'r

gwpan hon o iachwdwriaeth yn eu dwylaw,
yn ddiau hwTy a ddrwgdybiant am y gwin
sydd yncldi, nad ydyw mor dda ag y dywed

y pregethwyr wrthynt hwy am dano. Pe
gwelid y rhai oll a fasnachant i'r India yn
dyfod adref yn dlotach nag yr aethant,

byddai yn anhawdd perswadio ereill i

anturio yno, er y mynyddoedd euraidd a
ddyAvedir eu bod yno. O Gristionogion !

gadewch i'r byd weled nad ydych golledwyr
yn eich llawenydd, er pan gawsoch gydna-
byddiaeth â'r efengyl : na roddwch iddynt
le i dybied trwy eich rhodiad anniddanus,

y bydd raid iddynt, pan droant yn Gristion-

ogion, ganu yn iach i bob llawenydd, ac ym-
roddi i dreulio eu dyddiau mewn t galar.

(211) A ydyw yr efengyl yn genadwri o
newydd da ? Paid ynte, rhag cywilydd,

Gristion, a rhedeg yn nyled y byd, trwy
godi dim o'i lawenydd anianol ef. Nid yw
raid i ti fyned allan o d Dduw i fod yn
llon

; y mae yma lawenydd ddigon yn new-
ydd da yr efengyl, ìwy nag a elli di ei

dreulio, er i ti fyw /n uwch dy radd nag
yr wyt, neu a elli yma ar y cldaear. Ni
chymmerai Abraham gymmaint ag edau,

neu garai esgid, gan frenin Sodom, "rhag
iddo ddywedyd mai efe a gyfoethogodd
Abraham ;" Gen. xiv. 23. Dylai Cristion

ymwadu â llawenydd a difyrwch y byd
iiiag iddynt ddywedyd, Y mae y Cristion-

ogion yn tynu eu llawenydd o'n llestri ni.

Y mae y ffirydle wedi ei dori gan Ysbryd
Duw, yn yr hwn y mynai efe i lawenydd ei
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saint redeg • " Os yw neb yn esmwyth arno,
caned Salmau ;" Iago v. 13. Bydded testyn
ei lawenydd yn un ysbrydol ; felly ar y
llaw arall, " Od oes neb yn glaf, gweddi'ed,"
&c. Dyma yr agorfa ysbrydol, i'r serchiad-
au o dristyd a llonder hefyd. Ni ddylai
difyrwch tywysog debygu i ddifyrwch
dyhiryn, na llawenydd y Cristion debygu
i lawenydd dyn anianol. Os bu erioed
alwad ar Gristionogion i borthi lamp eu
llawenydd â defnydd ysbrydol, olew sanct-

aidd sydd yn dyferu o bibell yr efengyl, yn
awr yw yr aniser. Yn awr y mae proíFes-

wyr yn cydífurfio â'r byd yn eu gwychder
allanol, daut-foddhâd, newydd-dduìiiau,
difyrwch, a thirionwch mawr at y cuawd,
trwy ganiatau, ie, dadleu mor bell o ochr
rhyddid cnawdol yn y pethau hyn, nes yw
yn rhy amlwg nad yw y llawenycìd ysbrydol
a dynir o'r fíynnonau hyn o iachawdwriaeth
yn eu boddloni hwynt : pe amgen, nid aent
i orphen eu traílwngc o'r dwfr budr hwn,
na byddai neb yn arfer sychedu am dano,
ond yn unig y rhai nad yfasent erioed o

gwpan Crist. O ! beth yw yr achos fod i'r

rhai a fynent eu cyfrif yn Gristionogion
adael y gwin pur hwn o lawenydd efengyl-
aidd, a dewis y cymmysgedd brwnt a gyn-

^yg y butain hon, y byd, yn ei chwpan
euraidd iddynt ! Ai am fod cenadwri
hyfryd yr efengyl wcdi heneiddio, ac felly

ei llawenydd hi (a wreichionai gynt yn y
pregethiad o honi, fel gwin da yn y cwpan,
ac a lonai galonau credinwyr a chysuron
cryfion) yn awr, wedi colli ei nerth ! Neu
a ddichon y ffrwd bur hono, o lawenydd
ysbiydol (ar ol rhedeg cyhyd trwy galonau
a bywydau y saint dros gynnifer o genhedl-
aethau, heb 3

Tmgymmysgu â dwfr hallt

mwyniant anianol y bydj fyned o'r diwedd
yn un ffrwd a hon, ac ymfoddloni i golli ei

natur a'i phereidd-dra nefol ei hun yn y
fath ysgarth-fíbs ? O ! na ddichon : yr un
yw yr efengyl ag oedd hi : y mae ei llaw-

enydd hi mor felus a bywiog, mor ysbrydol
a phur, ag y bu erioed ; ac felly y bydd tra

y parhao Duw a Christ i fod yr un, o
fynwes cariad yr hwn y tarddodd hi gyntaf,

ac y mae yn cael ei maeth o hyd. , Ond
proffeswyr yr efengyl hon nid ydynt o'r un
fath a'r bobl dduwiol hyny yn y prif am-
Beroedd. Y mae y byd yn heneiddio, a
serchiadau dynion yn oeri ac yn fferu i'w

ganlyn ; nid yw ein harchwaeth ni mor
fywiog, na'n hysbrydoedd mor ddiwair a
phur i flasu yr ymborth nefol sydd o'n blaen
yn nysglau yr efengyl. Y mae yr arlwy-
aeth gystal ag erioed, ond y gwestwyr yn
waeth

;
yr ydyni ni wedi ymlygru yn ein

barnau a'n hegw^'ddorion ; nid rhyfedd
felly ein bod yn gnawdol yn ein llawenydd.
l^utain yw cyfeiliornad

; y mae yn dwyn y
galon ymaith oddi wrth Grist a'i lawenydd
ysbrydol ef. Y pen

;
pan elo yn afiach, a

effeithia yn fuan ar y galon, a thrwy ddìf-
eru drygnaws ei egwyddorion arni, y niae
yn ei gwenwyno a serchiadau cnawdol ; atf
ni ddichon serchiadau cnawdol ddygymmod
â dim heb law llawenydd aimnhur a
chnawdol.
Yma mae gwreiddyn trueni ein hamseroedd

ni. Oni thrinodd diafol ei chwareu yn gyf-
rwys yn ein mysg, dybygech clnvi ?

'

Trwyfi
ei offerynau, yn ymnewid i rith angylion
goleuni, efe a fedrodd, yn gyntaf, go'di c}n-
nifer o eneidiau hygoelus i ddisgwyliad ffof

am gyrliaeddiadau uwch mewn gras a chysiá
(trwy eu goleuni newydd yr ymhonent ani
dano) nag adnabu y saint erioed etto ; ac
o'r diwedd, gallodd beri iddynt ddisgyá
mor isel, bod mor resymol (neu afresymá
yn hytrach) a derbyn y fath fwyniant a
llawenydd anianol ag a all y byd hwn en
rhoddi, fel llawn dal am yr holl bethal
gwych a addawsai efe iddynt ! Wele, syrsl
gwna hyn, yr wyf yn gobeithio i rai gar3
yr efengyl yn fwy, a glynu yn dynach wrthl
tra y byddont byw. O Grístionogion, benij

dithiwch Dduw am newydd da yr efengjB
a byth na roddwch glust i hwnw a fynaif
fynegi i chwi new^'dd arall, onid ydych yní 1

medclwl ymadael â gwir i brynu cêlwy<^B|
lë, gwnaed hyn chwi yn ofalus i dynu ei(Jp
holl gysur a'ch llawenydd o fron yr efeng^B
Pan fynai dyn anianol fod yn llawen, n^P
estyn efe y Beibl i ddarllen yn hwnw ; nW
a efe i gymdeithas yr addewidion, gan ro^B
yn fyfyriol arnynt hwy ; nid yw yn lla^B
enydd iddo ef feddwl am Grist, neu y nef

; |

-

na, efe a dyni lawr chwareu-lyfr, ncu a yra-

gais am ryw gymdeithion digrif, a ä i'rM
cyfnewid, neu farchnad, i ymwrandaw p»l
newydd a gaiff. Pob un yn ol ei gynnP
weirfa : ond o hyd o'r ddaear y mae y cyfryw
yn disgwyl eu llawenydd. Äc yn awr, p»
le y mae dy rodf.a di, Gristion ? I ba le y
mac cyrchfa dy enaid am lawenydd ì Onid
at y gair yr wryt ti yn myned, i ddarlleu

yno yr hyn a wnaeth Crist drosot ti arj
ddaear, a'r hyn yw ei waith drosot yn y nef-l

Onid gorsedd gras yw y tý cyfnewid
cyrchi di iddo am newyddion da o'r wlaì
bell hono, y nef lle y mae dy etifeddiaeth

oU yn gorwedd, a'th gyíeilíiou goreu yn
byw ? Onid ymwrandaw yr wyt ti, o ba

addewid y llefara Duw heddwch wrth dy

enaid ? Os felly, nid am ddim y cefaist djr

enw : Yr wyt yn Gristion yn wT ir.
a Nyni,

y rhai sy yn tueddu at ddilyn dy^g (medd

Erasinus) ar ol i'n hysbrydoedd flino uicwd

myfyriaeth, a fedrwn eu hadloni, trwy tlroi

ocîdi wrth yr hyn sy yn ddyrus a chlyniog,

at destyn a fo yn fwy rhwycld a cíifyr."

Felly y gwir Gristion, pan fycldo ei ysl>ryd-

oedd wedi ymdreulio yn yr ymarferion

llymaf o Gristionogaeth, y cyfryw ag yw

ympryd a gweddi, yn y rhai y mae'n cya-

tuddio ei gorph a'i enaid am ei bechodau
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gall gael adfywiad iddynt yng

igwledd cariad Duw yng Nghrist ;
yno eîe

iwel ei ddwfr wedi ei droi yn win, ac a gaitf

chi ymaith yng ngwaed Crist y dagrau

dd gynnau yn gorchuddio ei wyneb. Pan
ddo ei enaid tan of na a chryndod gan yr

ätyriaeth am gyfiawnder Duw, a'r arswyd

ifygythion a'i farnau am bechod, yna bydd
myfyrdod am addewidion melus yr efeng-

l yn ei loni a'i adfywio : ac felly, yn yr un
íair ag y mae yn cael ei archoll o hono, y
ae yn cyfarfod â'i iachad : lle y mae yn
tel ei dristwch, yno y mae yn derbyn ei

!>nder hefyd.

PENNOD III.

'angnefedd pedtoar plyg yn briodol Vr tfengyl;

ac yn neUlduol, t&ngnefedd y cymmod ; lle y
profir fod ymrafuel rhwng Duw a dyn ; hefyd,

mai yr efengyl yn unig a ddichon ei ddibenu :

a pha ham y gosododd Dmo y drefn o adferiad

âyn felly.

I mae ail ymofyniad yn canlyn : Pa dang-

efedd a feddylir yma, ac sydd yn briodol

r efengyl ? Y mae tangnefedd, neu hedd-
rch, yn air cynnwysfawr. "Disgwyl yr

eddym am heddwch, medd y prophwyd,
tto ni ddaeth daioni ;" ler. viii. 15. Y
ìae heddwch yn dwyn atom, ac yn dwyn
maith, bob daioni i'w ganlyn, fel y mae'r

aul yn dwyn goleuni i'r byd, ac oddi arno

efyd. Pan fynai Crist ddadgan i'r eithaf

ìor dda yr oedd ei ewyllys i'w ddisgyblion,

mae yn crynhoi yr holl wynfyd a fedrai

i galon eang ddymuno iddynt yn y fen-

ith hon o dangnefedd ;
" Yr wyf yn gadael

chwi dangnefedd ; fy nhangnefedd yrw7yf

n ei roddi i chwi ;" Ioan xiv. 27. Yn awr,

ymmerwch dangnefedd, neu heddwch yn
i eangder mwyaf, ac os o'r iawn ryw, ac

e'i ceir yn tyfu ar wreiddyn yr efengyl.

Telly, ni a roddwn y casgliad mewn ymad-
oddion cyffredinol.

Athr. Bendith o'r efengyl, ac o'r efengyl yn
inig, yw gwir dangnefedd. Ymddengys hyn
n yr amryw fath o heddwch

; y rhai a ellir

u dosbarthu i'r pedwar hyn :

—

1. Heddwch â Duw, a allwn ei alw,

leddwch y cymmod.
2. Heddwch â ni ein hunain, neu hedd-

rch cydwybod.
3. Heddwch â'n gilydd, neu heddwch

uriad ac undeb.
4. Heddwch â'r creaduriaid ereill, ie y

•hai mwyaf niweidiol. Gellir galw hwn
rn heddwch er digollediad a gwasanaeth.
I ddechreu, lle mae y lleill oll yn dechreu,

ijyda heddwch y cymmod â Duw. Canys
pan syrthiodd dyn allan â Duw, efe a

l'.yrthiodd allan âg ef ei hun, ac â'r holl fyd
efyd ; ac ni all efe byth fod mewn hedd-

wch â'r rhai hyn nes y gwneir ei heddwch â

Duw. Heddwch â Duw, heddwch â'r cwbl,

Y pwngc ynte yw

—

Áthr. 1. Mai bendith yr efengyl yw yr

heddwch o gymmod â Dliw. Y maetri pheth
yn rheidiol yma, wrth ddilyn y pwngc.
Yn laf. Caf ddangos i chwi fod ymrafael

rhwng Duw a dyn. Yn 2il. Mai yr efengyl,

a hi yn unig, a wna hwn i fyny, ac a wna
heddwch rhwng Duw a dyn. Yn 3ydd.

Pa ham y trosglwydda Duw yr heddwch
hwn o gymniod i'r byd, yn y fíbrdd ac yn
ol y drefn hon.

laf. Y mae ymrafael yn bod rhwng Duw
a meibion dynion. Y mae gweithredoedd
cyhoedd o elyniaeth gan un genedl yn
erbyn y llall yn dadgan fod rhyfel wedi ei

ddechreu. Yn awr, y mae y cyfryw weith-

redoedd gelynol yn pasio rhwng Duw a

dyn. Y mae y pelenau yn hedfan yn aml,

ym mlaen ac yn ol o bob ochr. Y mae y
dyn yn ergydio yn erbyn Duw gawodydd
trymion o bechodau ac anwiredd, er ei fod,

yn groes i'w chwant, yn saethu yn fyr o'r

nod. Y mae'r goreu o'r saint yn addef cym-
maint a hyn am danynt eu hunain, cyn i

ras yr efengyl eu troi—" Yr oeddym ninnau
hefyd yn annoethion, yn anufudd, yn cyf-

eiliorni, yn gwasanaethu chwantau ac

amryw feluswedd ;" Tit. iii. 3. Nodwch y
geiriau olaf, " yn gwasanaethu chwantau a
meluswedd." Yr oeddynt yng nghyflog

gan bechod, yn foddlawn i ymJadd yn erbyn
Duw, ac o blaid hwn, ei unig elyn. Nid
oes gynneddf o enaid y dyn, nac aelod o'i

gorph, heb fod mewn arfau yn ei erbyn.

"Syniad y cnawd (medd Paul) sydd
elyniaeth yn erbyn Duw ;" Rhuf. viii. 7.

Ac os bydd rhyfel yn y meddwl, yn ddiau
nis gall fod heddwch yn yr aelodau—is-gyn-

neddfau yr enaid ydwyf yn ei feddwl, y
rhai oll a reolir ganddo. Yn wir, yr ydym»
wrth natur yn waethaf yn ein rhau oreu ;

y mae y gelyniaeth yn erbyn Duw a'i eis-

teddle penaf yn nch-gynneddfau yr enaid.

Megys mewn byddinoedd, y mae y miìwyr
cyffredin â'u bryd yn gwbl ar yr anrhaith

a'r ysbail a gaffont oddi wrth y rhyfel, heb

ystyried y naitl ochr mwy nâ'r llall ; eithr

yr uch-swyddwyr, yn enwedig y tywysog

neu flaenor y llu, y rhai hyn a ânt i'r maes

yn llawn o ddigder at y rhai sydd yn eu

herbyn. Felly yr is-gynneddfau, nid yw
eu hymgais ond am foddhâd i'r chwant

anianol yn yr ysbail a rydd pechod ; eithr

uch-gynneddfau y meddwl a ddeuant allan

yn fwy uniongyrch yn erbyn Duw, ac a

wrthsafant ei benarglwyddiaeth ef. lë,

syniad y cnawd, pe gallai lunio brâd effeith-

iol i ddwyn bywyd Duw ei hun, y mae
ynddo elyniaeth ddigon i'w weithredu. Ac
fel y mae dyn mewn arfau yn erbyn Duw,
felly y mae Duw yn erbyn dyn. "Y mae yn
ddigllawn beunydd wrth yr annuwiol ; efe a
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annelodd ei fwa, ac a'i parotodd
;
parotodd

hefyd iddo arfau angeuol ;" Salm vii. 11,
&c. Y mae Duw wedi codi ei faner fren-
hinol, gan ofyn gwaethaf holl feibion a
merched Adda wrthgiliedig

; y rhai, o'i enau
ef ei hun, a gyhoeddwyd yn wrthryfelwyr
a bradwyr yn erbyn ei goron a'i urddas ef

:

ac i'w lierbyn, fel y cyfryw, y niae efe ar y
maes i ymddial arnynt, megys â tliân a
chleddyf. Ië, y mae yn rhoddi i'r byd
dystiolaeth ddigonol o'i ddig angerdcíol
trwy hyny a ddadguddir o hono beuirydd o'r

nef, yn y barnau a gyflawnir ar bechadur-
iaid ; a llawer o'r rhai hyn ond o rychwant
o liyd, cyn medru dangos, trwy bechod
gweithredol, pa natur sydd ynddynt, etto,

yn cael eu llethu i angeu gan droed cyfiawn
Duw, yn unig o herwydd y rhywogaeth
wib«rog y tarddant o 'honi. Ym nihob
drws lle y troedia pechod, y mae dig Duw
yno yn ein cyfarfod. Arferir pob cynneddf
o'r enaid, ac aelod o'r corph, fel arf anghyf-
iawnder yn erbyn Duw ; felly y mae i bob
un ei gyfran o ddigder, ie, hyd tìaen y tafod.
Fel y mae dyn yn bechadurus drosto oll,

felly y mae yn felldigedig drosto oll.

Y mae ei du mewn ac allan ei enaid a'i

gorph, yn argraphedig oll â gwaeau a mell-
dithion mor agos a llawn, fel nad oes le i

arall rwng-linellu dim, na chwanegu at yr
hyn a argraphodd Duw.
Mewn gair, mor danllyd yw dig Duw

yn erbyn dyn pechadurus, hyel onid yw y
creaduriaid oll yn cael eu cyfran o hono.
Er fod Duw yn annelu at ddyn, ac yn er-

gydio ei saethau yn benaf at' ei galon ef
;

etto, ar eu hediad, hwy a gyffyrddant â'r

creaduriaid. Y mae melldith Duw yn
deifio yr holl greadigaeth «r mwyn dyn : ac
felly y mae yn talu iddo beth o'i resyni
trwy law y creaduriaid hyny, a ordeinwyd
•ar y cyntaf i weini iddo yn ei gyflwr oed-
wydd, ie, i gyfranu rhai defnynau at lenwi
ei gwpan. JTel y gwna byddi'n ]]diog ysbail
a difrod o'r cwbl yn nhir eu gelymon, din-
ystrio eu hymborth, attal neu wenwyno eu
dyfroedd, llosgi eu tai, a dajjgos eu llid ar
yr hyn oll a gyrhaeddo eu dwylaw. Yn
ddiau, fel hyn y mae Duw yn poeni dyn
ym mhob creadur ; nid oes un heb ei. law
yn ei gyrhaedd. Hyd yn oed y bara a
fwytawn, y ddiod a yfwn, a'r awyr yr an-
adlwn ynddi, y maent wedi eu gwenwyno â
barn Duw ; dan yr hon y mae yr hwyaf ci

oes yn marw o'r diwedd. Ac nid yw y
rhai hyn olì ddim mwy wrth uffern nag
yw ychydig resau o wr ym mlaen llu wrfcn

gyfan-gorph byddin. Nid ydyw Duw ond
yn ysgarmeisio yma â phechaduriaid, trwy
ânfon allan ryw ychydig o'i farnau, i rodcìi

iddynt wybod fod ganddynt elyn yn fyw,
ay'n sylwi ar eu s^'mmudiadau, yn clywed
y larwm a ddyry eu pechodau iddo, ac a
aII fod yn rhy galed iddynt pan y gwelo yn

yi>

dda : ond yn uffern y syrth efe arnynt a'i
holl rym. Yno caiff pechaduriaid " ddi-
oddef yn gospedigaeth, ddinystr tragwyddol
oddi ger bron yr Arglwydd, ac oddi 'wrth
ogomant ei gadernid ef ;" 2 Thes. i. 9. Hyn
am y pwngc cyntaf, fod ymrafael rhwng
Duw a dyn. Y mae yr ail yn canlyn—

^

2il. Yr efengyl a ddibena yr ymrafâel hwn, L
a'r efengyl yn unig ; ac am ìmi, gelwirhil
yn " efengyl tangnefedd." Ymddengys byn L
mewn dau beth neillduol. Yn £rvntàf, Ÿrl
efengyl a ddengys i ni crthyglau' 'ein hedd-t
wch, ar y rhai y mae Duwyugraslawngy^R
nyg cyttundeb â meibion dynion : a hynS
wna dim ond yr efengyL Yn ail, Yrf
efengyl, yn y pregethiaìl a'r cyhoeddiad |
honi, yw offeryn mawr Duw i neuthur
heddwch a gyunygir fel hyn.

laf. Yr efengl a esvd o'n blaen yr erth
yglau heddwch, ar ba rai y mae y Dul
grasol yn cynnyg llunio a threfnu hèddwfl
am byth â dyn gwrthrrfelgar. Yn lionj

y cawn yr holl drefn a ffurfiodd Duw yu S
feddyliau ci hun, or traírwvddoldeb, >*m \gymmodi troseddwyr Ag ef 'ei hun. Yrl
efengyl—beth yw hi ond calon Duw mewl
argraph 'ì Ei haddewidion gwerthfawr—

p

beth ydynt ond rheolau llys y nef wedi ä
cyfieithu i iaith y creadur? nddi vr ain
lygir, i olwg ein ft'ydd, holl gj-nghòrion
bwriadau cariad a thi-ugaredd y cyttunwj
arnynt gan y Tad, y Mab, a'rÝsbryd Glân|
er adferiad dyn colledig trwy Iesu Gristl
yr hwp a anfonwyd fel cenad awdurdodedûl
y nef i'r ddaear, gydag awdurdodiad a galfl
uogiad llawn, nid yn unig trwy bregethu, i

ymdrin am heddwch fel y mae Duw yn ei

gynnJg> i'w benderfynu rhwng Duw a dvn,
ond trwy bwrcas ei angeu, i gaffael heìld-
wch, a thrwy ei Ysbryd i gadarnhau a selio^

yr heddwch hwn
gredant y
l(1ab yn y gwy
enwedig yn yr Ysgrythyrau ; ac a'i derbyni
iant ef i'w calonau trwy ffydd ddiftuant/fel
eu hunig Arglwydd a'u Hiachawdwr. Dyniai
fater nas gellir ei ddysgu mewn un lle aiall.

Distawrwydd mawr a gawn am hyn yn
llyfrau Aristotle a Thully. Nis gallant hwy
fynegi i ni pa fodd y gall pechadur truan
gael heddwch â Duw ; uid oes dim o hvn
i'w gasglu o'r cyfammod a wnaeth Duw 'âg

Adda. Y mae hwnw yn cau ar ypechadur
mewn daeardy tywyll o anobaith, gan beri

iddo ddisgwyl am ddim ond a all digder

Duw cyfiawn ei fesur allan iddo. JTel liyn

y mae y creadur euog wedi ei amgylcäj
megys â dylif o ddigofaint, heb obailh na

help i'w glywed am dano, nes y dygo yr

efengyl ei deilen olewydden o heddwch, fel

y golomen gynt, gan fynegi iddo fod y llanw

wedi troi, a'r llif o ddigofaintadywalltwyd
ar ddyn am bechod wedi cael disgynfa arall,

sef ar Grist, yr hwn a wnaed yn felldith

ívy ei jtsorya ì gaüarnliau a selio:

b hwn : a hyn i'r rhai hyny oll a ;

dystiolaeth a roddodd *Duw i'wj

wyrthiau a wnaed ganddo, ac ynj
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rosom, ao sydd nid yn unig wedi yfed o'r

on oedd ar y ffordd, ac yn rhwystro ein

liynediad at Dduw, ond wedi ei hyfed yn
wbl. Ac felly, lle yr oedd môr, y mae tir

/ch i'w weled—sarn ddiogel a theg a elwir
ffordd fywiol;" Ileb. x. 20. Gall pob
echadur gwir edifeiriol a chrediniol fyned
hyd y ffordd hon, heb berygl gan gyfiawn-

3r Duw, a lonyddwyd yn awr, i gariad a
\îr Duw :

" edi ein cyfiawnhau trwy
pdd, y mae genym heddwch tuag at Dduw
W}' ein Harglwydd Iesu Grist ;" Rhuf. v.

Yr ydym yn bollol rwymedig i'r

èngyl am y dadguddiad o'r dirgelwch hwn.
yn y mae yr apostol yn ei addef yn ddi-

ifol (2 Tim. i. 10), lle y dywedir fod Crist

wedi dwyn bywyd ac anllygredigaeth i

euni trwy yr efengyl." Yr oedd hyn yng
hudd yng nghroth arfaeth Duw hyd gy-
diad yr efengyl, ac nes iddihi ein harwain
wybodaeth o hono, fei y gwna goleu yr
ul ddangos i'r Ilygad yr hyn oedd yn bod
• blaen, ond nas geílid ei wele^d heb y
leu hwn. Am hyn y gelwir hi, nid yn
lig yn ffordd newydd, ond yn " ffordd
wydd a bywiol, yr hon a gyssegrodd efe i

!

" (Heb. x.)—mor newydd fel na bu calon
|

n erioed yn gydnabyddus* âg un paeddwl
l dani nes i'r efengyl ei hagoryd : yn ol

|

iriau Esaiah (pen. xlii. 16), " Arweiniaf y
'

illion ar hyd ffordd nid adnabuant ; a
naf iddynt gerdded ar hyd llwybrau nid
nabuant."
2il. Cyhoeddiad a phregethiad yr efengyl

y moddion arbenig sy gan Dduw i

ìeud yr heddwch hwn. Cyn penderfynu
ddwch rhwng Duw a'r creadur, rhaid i'r

wyblaid gyttuno—Duw i fadcleu, ac felly
^echadur i dderbyn a choíleidio yr hedd-
:h ar ammodau Duw ei hun. Oncì pa fodd
wneir hyn ? Y mae calon dyn wedi ei

^reiddio mor ddwfn yn ei gelyniaeth yn
3yn Diw, nes yw yn angenrheidiol cli-

•eiddio hwn, a chael grym cyfattebol i

nw a rwyga fynyddoedd ac a symmud
ìigiau o'r naill fan i'r llall. Pregethiad
efengyl yw y moddion a ddefnyddia Duw
dwyn hyn i ben :

" Nid oes arnaf gywil-
d o efengyl Crist," medd Paul, " o bìegid
lu Duw yw hi er iachawdwriaeth ;" Rhuf.
6. Y cerbyd ydyw, yn yr hwn y gwna
Ysbryd farchog yn fuddugoliaethus, ar
ddyfodiad i mewn i galon dyn. Am hyn
gelwir yn " weinidogaeth yr Ysbryd;"
lor. iii. 8. Efe sydd yn ffurtìo y galon o
ìvydd, megys mai efe a ?uniodd y byd ar
3yntaf trwy lefaru gair. Dyma ddydd
rth Duw, yn yr hwn y gwna efe ei bobl
ewyllysgar

; nerth yn wir, i beri i'r rhai
oedd gwir hadau rhyfel yn erbyn Duw,
eu naturiaethau, fod yn ewyìlysgar i ym-
:ldychu âg ef ; nerth ria chlybuwyd am ei
h, fel pe byddai i swn tabwrdd (drum)
wyn y fath swyn ynddo ag i beri i'r rhai

oedd o ochr y gelyn daflu eu harfau i lawr
wrth ei glywed, a cheisio heddwch ar law
un yr aethant gynnau i'w maes i'w erbyn
mewn llid a chrenlonedd mawr. Y cyfryw
nerth dirgelaidd sy'n canlyn yr efengyl. Mae
yn fynych yn taraw nid yn uuig gleddyf

y pechadur o'i law, tra y mae yn estyned'ig

|

yn erbyn Duw, ond y gelyniaeth hefyd o'i

galon^ac yn dwyn y gwrthryfelwr dewraf
ar ei liniau i erfyn yn ymostyngol am fudd
yr ammodau heddwch a gyhoeddir yn yr
efengyl. Y mae yn gwneud pechaduriaid
mor ystwyth a phlygedig i alwad Duw yn yr
efengyl, nes ydynt yn ddisymmwth, wrth
glywed pregeth efengylaidd, yn anghofio eu
serch anianol eu hunain, a fu gancldynt at
eu hanwyl chwantau, ac yn neicìio o'u
breichiau hwynt gyda soriant, rhag iddynt
gadw Duw a hwythau mewn anghydfod am
un munydyn yn hwy.

Cwest. 3. Pa ham y mae Duw yn tros-
glwyddo ei heddwch o gymmod yny ffrydle
hwn i blant dynion? Neu yn eglurach, Pa
ham y mae Duw yn dewis cymmodi pech-
aduriaid truain âg ef ei hun trwy Grist ?

Canys dyma yr heddwch a gyhoedda yr
efengyl. "Ac wedi iddo wneuthur heddwch
trwy waed ei groes ef, trwyddo ef gym-
modi pob peth âg ef ei hun;...a chwithau, y
rhai oeddych ddieithriaid, a gelynion mewn
meddwl trwy weithredoedd drwg, yr awr
hon hefyd a gymmododd efe, yng nghorph
ei gnawd ef trwy farwolaeth, i'ch cyílwyno
chwi yn sanctaidd ac yn ddifeius, ac yn
ddiargyhoedd ger ei fron ef;" Col. i.

20-22.
At. Y mae y rhai hyny yn rhy hyfion ar

Dduw a ddywedant, Nasgaliasarefegaeìun
ffordd arall. Pwy a ali ddywedyd hyny
heb i Dduw ei hun fynegi hyny iddo ? Öch,
mor anaddas yw llinyn byr ein deall crëedig
i'r fath gaîs hyf a phlymio anchwiliadwy
olud y Goruchaf ; a phenderfynu pa beth a
alL a pha beth nas gall Duw ei wneuthur !

Ond gallwn ddywedyd, heb anghofio parch
y Mawrhydi dwyfol, nas gallasai doethineb
Duw osod trefn iachawdwriaeth mewn mocld
mwy manteisioi at ddyrchafu ei enw gogon-
eddus ei hun, a dedwyddwch ei greaduriaid
truain, nag yn ol y ddyfais hon o'u cym-
modi âg ef ei hun trwy Grist, ein Tangnef-
eddwr mawr. Y mae yn y gorchwyl hwn
dymmheriad cledwyddol i gau i fyny yr an-
hawsderau ar bob llaw : ac am ddirgelwch

y ddyfais, y mae yn rhagori ar y gwaith a
wnaeth Duw wrth lunio y byd allanol hwn.
A hyn, er fod hwn yn ei ryw yn berffaith,

ac mor ogoneddus hyd onid yw y creadur
lleiaf yn dadgan fod ei wneuthurwr yn
Dduw, ac yn rhoddi }

rr annuw i gywilydd
yn ei gydwybod ei hun am na chred felly.

Etto, meddaf, y mae y ddyfais hon yn rhag-
ori ar waith hardd y nef a'r ddaear, mor
bell a'r oriadur ar y caead sydd ani dani,
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Yn wir, yr oedd Duw yn bwriadu, trwy

y íFordd hon o gymmodi pechaduriaid âg ef

ei hun, wneuthur gwaith i angylion a saint

ryfeddu ei ddoethineb, ei allu, a'i gariad

hyd byth. O ! pan gyfarfyddant yn y nef,

ac y cânt yno holl gynghor Duw wedi ei

agoryd iddynt
;
pan y gwelant pa foroedd a

sychwyd i fyny, a pha greigiau o rwystrau,

rhy galed i'r creadur, y cloddiwyd drwy-

ddynt gan ddoethineb a chariad hollalluog

Duw, cyn y gellid cael heddwch i bechadur

;

a phan welant fod y gwaith, er hyn i gyd,

wedi ei orphen a'i ddwyn i berffeithiad ded-

wydd, O ! fel y byddant wedi eu gorloni wrth

ryfeddu dyfnder ei ddoethmeb ef a osododd

y darluniad o hyn i gyd yn ol cynghor ei

ewyllys ei hun ! Yn sicr, nid yw yr haul

yn" trechu cymmaint ar rym ein llygaid

marwol ni, ag y bydd y gogoniant o hyn tu

hwnt i'w dealltwriaethau hwynt o ran ei

amgyffred llawn hyd byth. Hwn, hwn y

w

y darn y bwriadodd Duw iddo fod, o her-

wydd y gwaith rhagorwych, yn brydferth-

wch y nef ei hun. Pan esgynodd Crist i'r

nef, ni ddygodd efe ddim o bethau dymun-

ol y byd hwn gydag ef ; dim o'i aur, na'i

arian, ei goronau, na'i addurniadau bren-

hinol, y rhai y mae dynion yma yn anturio

ei bywydau, 'ie, yn colli eu heneidiau mor
afradus, er eu mwyn. Och, pa beth ydyw y
rhai hyn, a holl rodres a gorwychedd y byd

hwn, wrth y nef ? Yr hyn yr ymogonedda

y byd yn fwyaf ynddo, nid yw yn fwy addas

i'r nef na dysglaid a briwsion y cardotyn i

fwrdd brenin, neu wisg glytiog garpiog y
fath i ddilladfa frenhinol. Na ! fe ddaeth yr

Arglwydd, Crist, ar fwriad uwch na hyn i'r

ddaear. Y gorchwyl a gymmerodd efe arno

i'w gyflawni oedd trin gwaith heddychiad,

ie, a'i ddwyn i ben rhwng Duw a'i greadur

gwrthryfeígar, dyn, yr hwn, trwy ei wrth-

ryfel, oedd wedi tynu arno ei hun ei ddigder

a'i ddial cyíiawn ef. Dyma orchwyl oedd yn

gweddu mor dda i Dduw ei hun ymaflyd yn-

ddo, fel na farnodd efe fod nebislaw ei unig

Fab ynddigonteilwng o'i osoddanymddiried

i'w gwblhau. Ni arosodd efe yma ond tra

y bu yn dwyn ei negeswaith i ddiweddiad

dedwydd ; ac yna, dygodd yn ol gydag ef

i'r nef y newydd hyfryd o'i fod wedi'ei or-

phen, yr hyn a wnaeth ei ddychweliad yn
anfeidrol groesawus gan ei Dad, a holl lu

gogoneddus y nef—ei weinyddion.

PENNOD IV.

Cyfrif mwy neülduol pahavi y mynai Duw gym-

modi pechaduriaid âg ef ei hun trwy Grist.

Ond mi a äf ym mlaen i roddi atteb mwy
pennodol, o beth, i'r cwestiwn a ofynwyd.

dosb. i.

1 . Y mae Duw yn gosod y drefn hon o

gymmodi pechaduriaid âg ef ei hun drwy

Grist, fel y gallai roddi y dystiolae
ddwysaf o'i lwyr gasineb i bechod, ie, yn y
weithred hono ym mha un y mae yn dangos
yr uchaf o'i gariad a'i drugaredd i bechad-

uriaid. Nid oes weithred o drugaredd a
chariad tebyg i hono o faddeu pechodau.

Derbyn pechadur a gymmodwyd i'r nef,

nid yw yn gymmaint codiad a chymmeryd
gwrthryfelwr i ystad o ffafr a chyminod. Y
mae yr ymrwymiadau yma ymhell oddi

wrth y lleill, 'ie, i annherfynolrwydd : ymaa
rheswm i ddisgwyl am y naill, ond nid am
y llall. Trugaredd yn unig yw maddeu,
ond gwiredd yw achub, ar ol maddeui
Wel, pan wnelo Duw y weithred <>

faddeu, efe a fyn i'r creadur weled
gasineb at bechod yn ddadganedig ar|

wyneb y cariad a ddengys efe i'r pechadujj

Ac yn wir, yr oedd hyn 3
rn rheidiol, ofl

ystyriwn mor anhawdd ydyw i'n calonart

llygredig ni ddirnad am drugaredd Duw
heb ryw oganiad anmharchus ar ei sanctr»

eiddr'wydd. "Mi a dewais" (medd Duw
Salm 1. 21), a pha beth a wna yr annuwiol

o hyny? "Tybiaist dithau fy mod yn
gwbl fel ti dy hun;" hyny yw, tybiaiaí

fy mod i yn hofn pechod fel tithau. Yà
awr, os gelli wyrdroi y fath destyn mo|
eglur a hawdd ag yw trugaredd raslawn

Duw, a hyn âg agoriad gau, mor wrth*

wyneb nid yn unig i ddibeu Duw ynddi,

ond i wir natur Duw hefyd ;
pa faint mwj

agored yw trugaredd faddeuol Duw (sydl

mor bell uwch law hono, ac yn anfeidroi

felusach i archwaeth y pechadur) i gael e

chamarfer ? Y mae rhai, a syllant cyhyi

ar y gwrthddrych boddhaol yma, nes ydyn'

yn anfoddlawn i edrych ar ddim arall, nei

3'styried un briodoledd arall, o eiddo Duw
Ÿn awr, yn y ífordd hon o ymgymmodi (

phechaduriaid trwy Grist, y mae efe wed

rhoddi dadl sydd yn ddigyffelyb at ddango

i bechaduriaid ei fod yn gasawr digymmoc

ar bechod. Y mae yn wir fod pob bygyth

iad o fewn y Beibl yn niynegi i ni nad oe

ffafr i bechod yng nghaloi. Duw—hefyd

cydwybodau euog dynion sy yn eu hela hy»

adref, ac yn eu dilyn i'w mynwesau eu liuu

ain, dan waeddi damnedigaeth o hyd yn ý
clustiau ; a'r barnau hynod sydd weithiaf

yn janaflyd mewn troseddwyr yn y by

hwn ; ac yn llawer mwy, y ffwrn sy J
poethi iddynt mewn byd arall, a ddangof

ant yn eglur mor boeth a llosgadwy y
1

calon Duw mewn digllonedd at bechod.

Ond, pan edrychom arno yn rlrsdeg ar

Fab, ac yn gosod y gyllell, tan wenwynû
ei ddig, ar ei wddf ef, ie, jm ei gwthio hj

ei galon, ac yn ei gadael yno yng nglyn <

yr holl erfyniau a'r gweddiau a ofí'rymoc

efe i'w Dad yn ei ing chwerw, a thr*

lefain cryf a dagrau ; ac heb roi iddo yr a

bediad ileiaf nea gwasgu ei fywyd o'i gorp

mewn torf o riddfanau ac ocheneiau
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•ymion, a thalu felly i gyfiawnder y ddyled
wn yr aethai dani fel Mechniydd dyn.

iyn, hyn meddaf, a rydd i ni fantais fwy i

jdirnad am gasineb Duw at bechod, na phe
riem sefyllfan i weled y driniaeth sydd i'r

fmmedigion yn uffern, a chanfod ar un-
aith yr holl boenau a ddioddefant. Och !

Id yw eu cefnau hwynt yn ddigon llydain

oddef yr holl bwys o ddigder Duw ar un-
aith

; y mae hwn yn annherfynol, a
pythau yn derfynol ; a phe gallent hwy
pioddef iiyd ddigon, ni chaem mo honynt
p. y carchar hwnw am ddyled heb eithalu.

nd, wele un yma, y bu y felldith gyfan
n bechod ar ei gefn ar unwaith. Yn wir,

mae eu dioddefìadau hwynt yn ddiderfyn
ran estyniad, am eu bod yn fythol ; ond
: oedd yr eiddo , ef yn annherfynol^ o ran
I gwerth hanfodol. Efe a dalodd yn un
wm yr hyn y byddant hwy byth yn ei

plu, ac heb dalu byth y ffyrling eithaf.

[Cospedigaeth. ein heddwch ni oedd arno

I

;" Esa. liii. 5 :
" A'r Arglwydd a roddes

rno ef ein hanwiredd ni i gyd" {adn. 6);

jü efe a barodd i'n hanwireddau ni oll

/farfod ynddo ef, fel y cyferfydd y ffrydiau

1 yn y môr. Yr oedd yma, mewn effaith,

isgliad o'r holl fygythion yn erbyn pechod

;

r cwbl wedi eu gosod arno ef. Ac yn awr,
rmmerwch ond un cam chwaneg, ac ys-

tìwcIi ond y berthynas agos rhwng Crist

i Dad, ac hefyd y cariad diderfyn ac an-

iraethol oedd yn llenwi y berthynas, a'r

ìwylder ar bob llaw—a hyn oll yn y pryd
bu iddo ef ymroddi ar gyhoedd i'r drin-

eth waedlyd a fu arno ! Erbyn hyn, mi
ch cyfrifaf ar y gris uchaf y gall gair

uw eich arwain iddi, at esgyn i'rmyfyrdod
• y testyn hwn. Pe gwelech dad, na fedd
ìd un mab, ac na all gael un aralî, yn ei

ifon ef trwy warant i garchar, yn dyfod ei

un i'r llys, ac yn eistedd yn farnwr ar ei
rwyd, ac â'i enau ei hun yn dadgan barn
ìgeu i'w erbyn, gan orchymyn ei chyílawni
r poenau llymaf a ddichon fod ; ie, yn
yned ei hun i'r lle, ac â'i lygaid ei hun, a'r

ìai hyny, nid yn llawn o ddwfr, fe] mewn
ilar am ei farwolaeth, ond yn líawn o dân
digder ; ie, âg wynebpryd y byddai ei ym-
jpdiad ym mhob modd yn mynegi i bawb
i gwelont fod y gr yn ymfoddhau yn
larwolaeth ei fab ; yn sicr, chwi a ddy-
edech ar hyn, y mae efe yn casau ei fab
n chwerw, neu ynte y camwedd a wnaeth
i fab. Gwelwch hyn yn Nuw Dad tuag at

i Fab ef . Efe, yn hytrach na dynion na
jiafliaid, a barodd ei farwoìaeth ef. Dal-
|)dd Crist sylw ar hyn, fod l]aw a sel ei

|>ad wrth warant ei farwolaeth ;
" Y cwpan

|
roddodd y Tad i mi, onid yfaf ef !" Ië, y
Lae yn sefyll ger llaw, ac yn llawenychu yn

\
peth— ei waed ef oedd y gwin sydd yn

jawenychu calon Duw : "Yr Arglwydd a
rnai ei ddryllio ef ;" Esa. liii. 10.

Pan fyddo Duw yn ceryddu sant, efe a
wná hyny, mewn ystyr, o'i anfodd; ond pan
y mae Crist yn dioddef, y mae hyn yn ei
foddio : a hyny, nid o ddiffyg cariad yn ei

galon at Grist, nac o herwydd fod Crist
wedi caledu calon ei Dad i'w erbyn ; canys
nid anfoddhaodd ef erioed ; ond oddi wrth
y casineb oedd ganddo at bechod, a'i sel am
ddyrchafu ei drugaredd at bechaduriaid,
trwy foddloni ei gyfiawnder ar ei Fab.

DOSB. II.

2il. Efe a wnaeth ein heddwch trwy Grist,
fel y gallai guddio balchder am byth o
olwg ei saint. Balchder oedd y maen y
tramgwyddodd ac y syrthiodd angylion a
dyn wrtho. Gan hyny, yn adferiad dyn,
efe a dreigla y maen hwnw cyn belled ag y
byddo modd o'r ffordd ; efe a esyd o'r naiìl

du y gyllell â'r hon fy niweidiodd dyn ef

ei hun. Ac fwneud hyn, y mae yn trin y
gorchwyl oll trwy Grist drostynt hwy.
Yingais dyn oedd am dori ymaith ei rwym-
au o ufudd-dod i Dduw, a gosod i fyny iddo
ei hun, fel tywysog rhydd ac anymddibynol,
heb fod yn ddeiliad i'w Greawdwr. Brad-
waith rhyfedd ! I ddwyn hyn i ben, buasai
raid iddo yn gyntaf fwrw ymaith ei fod, a
roisai Duw iddo, a thrwy hunan-gread, pe
buasai hyny yn bossibl, roddi bod newydd
iddo ei hun. Yna yn wir, ac nid cyn hyny,
efe a allasai gael ei ewyllys. Ond, och ! ei

awydd balch am fod yr hyn ni allasai fod, a
barodd ei golled o'r hyn oedd ganddo, ac a
allasai ei fwynhau o hyd. Etto, er mor ffol

ac ammhossibl yr ymddengys y peth yn awr,
dyna'r ddicheÙ a fagodd balchder yng
nghalon dyn. Eelly Duw, i gadw ei blant
rhag pob rhuthrau a hyrddiadau o uffern

drachefn trwy y drws hwn, a ddewisodd y
fath ffordd i'w cymmodi a'u hachub ; fel,

pan ddelo tywysog y byd i'w temtio i

falchder, na chaffo efe ddim ynddynt i roi

pleidiau na lliw o ochr y fath gynnyg. Ac
felly, o'r holl bechodau, y mae balchder yn
un, a gallem ryfeddu pa fodd y mae yn tyfu

;

o herwydd nid oes iddo wreiddjm arall i'w
gynnal heb law a geir yn nychymmyg a
thyb breuddwydiol y dyn. Y mae yn tyfu

megys y gwelwm fwyd y llyffaint neu fws-

ogl weithiau ym mysg ceryg, lle nid oes ond
ychydig neu ddim daear i'w wraidd gael

gafael ynddi. Y mae Duw, yn ffordd ei

efengyl, o gymmodi pechadur trwy Grist,

yn peri iddo gyrchu y cwbl oddi allan.

ÍEnaid tlawd, a wyt ti am heddwch a Duw ?

Nid oes modd i ti ei gael trwy dy benyd dy
hun am dy bechodau :

" Cospedigaeth ein

heddwch ni a roddwyd arno ef ;" Esa. liii. 5.

O ! gwybydd mai nid tydi yw awdwr dy
heddwch. Dyna enw Crist, yr hwn a
wnaeth y gwaith hwnw :

" E^fe yw ein

tangnefedd ni, yr hwn a wnaeth y ddau • yn
un ;" Eph. ii. 14. luddew a Chenedlddyn
yn un â Duw, ac â'u gilydd. A fynet ti
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fod yn gynawn ? Yna, nid oes i ti ymddang-

os o flaen Duw yn dy wisg dy liun ;
cyf-

iawnder un arall, nid yr eiddot dy hun

sydd wedi ei ddarpar i ti. " Yn ddiau, yn yr

Arglwydd (inedd un) y mae i nii gyfiawn-

der ;" Esa. xlv. 24. Mewn gair, a fynet ti

gael hawl byth i ogoniant y nef ì Nid yw
dy geiniog di yn arian da i brynu hyn.

Rhaid yw i'r pria ddyfod, nid allan o'th

bwrs di, ond o galon Crist. Ac am hyn,

niegys y gelwir hi yn feddiant 1 a bwrcas-

wyd mewn golygiad ar Grist ; am mai efe

a'ì cafodd i ni ft swm mawr, nid arian ac

aur, ond ei werthfawr waed ; felly yn eti-

feddiaeth mewn golygiad arnom ni, am ei

bod yn dyfod i ni mor rhad ag etifeddiaeth

oddi wrth dad i'w blentyn: Eph. i. 14. A
pha ham hyn oll ? ond fel y bo i ucheldrem

dyn gael ei ddarostwng, ac i'w falchder

gael ei iselu, a'r Arglwydd yn unig gael ei

ddyrchafu. Y mae Crist ei huu yn gwirio,

focì y manna yn gysgod o hono ef. Bara

Duw ydyw yr hwn sy'n dyfod i waered o'r

nef, ac yn rhoddi bywydi'rbyd Ioan : vi. 32.

Yn awr, deliwch sylw, pa liam y dewis-

odd Duw y ffordd hono i'w porthi hwynt
yn yr anialwch. " Yr hwn a'th fwydodd
di yn yr anialwch â manna, yr hwn nid

adwaenai dy dadau, er dy ddarostwug ;"

Deut. viii. 16. Ond ym mha beth y cyn-

nwyswyd eu darostyngiad hwn? Omd
oedd yn ddarostyngiad go ryfedd, dybyg-
ech cìiwi, iddynt gael eu porthi â dysgl-

aid ddanteithiol, o ddarpariaeth Duw ei

hun, ac a elwir o herwydd perffeithrwydd

y bwyd, yn " fara angylion ?" (Salm lxxviii.

25)—y fath ag a weddasai yn dda i'w bwrdd,
pe buasai arnynt eisieu gwledd ? Attebaf,

nid gwaelder y bwyd, ond y drefn o'i gael,

oedtí, yn ol bwriad Duw, at eu cìaros-

twng. Y mae dyn yn falch ac yn caru bod
yn hunanddarparwr, a bod heb sefyll ar

ddogniad un arall. Yr un wledd, os anfonir

hi trwy dosturi a haelioni un arall, ni chyd-

fydd mor dda â'i gyllau ymchwyddol ef a

phan ei darparer ar ei gost a'i draul ef ei

hun. Efe a ddewisai gael yr enw o gadw
ei d ei hun, ergwaeled, o flaen byw yn well

ar eîusen a dogniad ewyllys da un arall.

Ilyn oedd yn peri iddyut chwenny'ch bod
gyda eu wyuwyn yn eu gerddi eu hunain,
a'ucrochanau cig, yu yr Aipht. Y rhai hyn,
er eu bod yu arwach bwyd, a'u boddient
hwy yn we 1

!, o herwydd eu prynu â'u ceiniog

eu hunain.
DOSB. III.

3. Fel y byddai yn heddwch mwyaf
manteisiol ag sydd yn bossibl ; fel y gaìlai

1 Y mae ereill, ar sail well, mi debygwn, yn cyf-

ieiihu y ddau air Groeg, apolutrósis pertpoiêoS»
(Eyh. i. 14), yn ol yr ystyr neu y perwyl hwn,
ymicarcd y bobl briidul ; gan olygu ynrwartd cyf-

íawn pobl Dduw yn yr adgyfodiad.

Duw a dyn adgyfarfod ar ammodau gwell

trwy yr heddychiad hwn, na phau oedd

Adda yn sefyll yn ei holl ogoniant cyntaf.

Yn ddiamm'hcu, ni buasai i Dduw adael i

harddwch ei waith dechreuol gael ei hacru,

fel y cafodd gan bechod, pe ni buasai ya
bwriadu codi adeilad odidocach o adfael

hwnw. Yn awr, gau i Dduw fwriadu ar-

graphu dedwyddwch dyn ar lythyren well

a llawnach na'r tro cyntaf, y uiae efe yi

dewis Grist i'r gorchwyl, fel yr unig offeryn

addas i gyflawni bwriad mor fawr. Ni I

gawu Grist ei hun yn dadgan hyn ; "My|
a ddaethum fel y caent fywyd, ac y caent

ef yn helaethach ;" loan x. 10.

ei ddyfodiad ef, nid i roddi heddwch yn uuig,

a dim ond bywyd, i'r rhai oedd yn ì'cirw at

yn ddamniol, ond i'w rhoddi yn helaethac|

nag y buant erioed gan ddyn cyn y cw\mp.
Ciist, yn yr ail deinl, oedd yn ei 11< :,wi l

gogoniant uwch law y gyntaf. ('.

ail greadigaeth dyn, sydd yn codi ei \M
uwch law ei gyflwr cyntaf mewn dedwydd
wch. Megysyroedd yn gynlluu i'w hol

had
;
yr hyn oedd efe, yn ei ystad o ddiniil

eidrwydd, a fuasent hwy oll oni buasaij

bechod ddymchwelyd y golygiad a'r drcfn

felly y mae Crist yn gynllun i'w holl hu

ef, o'r gogoniant y cant hwy eu gwisgoH|

ef. " Yr awr hon meibion i Dduw ydyflj

ac nid amlygwyd etto beth a fyddwn ; eith

nia wyddom, pan ymddangoso efe, y bydd«
gyffelyb iddo ;" 1 loan iii. 2. Hyny ydy^
" gwneir ein cyrph gwael ni yr un ífurf f
gcrph gogoneddus ef," yn ol dywediad 1

apostol (rhil. iii. 21); a'n heneidiau hef
yn debyg i'w eneid gogoneddus ef.

awr, o gymmaint ag y mae ein natur ni yi^

Nghrist yn ogoneddusach nag yr oeddB
Adda, mor fawr a hyny y mac cyílwr pect

adur a gymmodwyd yn rhagori ar gyflwl

cyntaf Adda. Cymmerwch ychydig egM
hâd ar hyn mewm dau beth yn neilldÄ

Yn gyntaf", y mae gan y pechadur cynimoí

edig y fantais ar Adda yn ci undeb â Du?

Yn ail, yn ei gymmundeb d Duw.
laf. Yn ei undeb â Duw ; a hyny, Y

gyntaf, Fel y mae yu agosach ;
YTn ail, JF<

y mae yn gadaruach.

(laf.) Y mae yn agosach, am fod DuJ
dyu yn gwneud un peraon yng Nghrist.

nìae hyn yn ddirgelwch na chlywodd Ad^

am ei fath yn ei holl ogoniant. Yr oec

efe yn wir mewn cynghrair o gariad

chyfeillach â Duw% yr hyn oedd blodeuj

penaf ei goron ; etto, ni allasai ef^hòui ha^

i'r fath bertliynas a chareuydd â Duw,gy(

pharch y dywedwyf, ag a 'fedd yr enaid

gymmodwyd. Y mae hyn yn dyfod trv

briodas y natur ddwyfol â'r ddynol 3

mherson Crist : ac y mae yr undeb pt

sonol hwn yn sail i un arall—undeb dirg(

aidd rhwng Crist a pherson pob credady

Y mae yr undeb hwn hefyd yn un m
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gos, fel megys nad oes ond un person trwy
niad y natur ddwyfol a'r ddynol ; felly

efyd trwy yr undeb dirgeledig hwn, nid
w y saint, a'u Pen yn gwneud ond un
Irist ;

" Canys fel y mae y corph yn un, ac
Ído aelodau lawer, a holl aeîodau yr un
rph, cyd byddont lawer, ydynt un corph

;

lly y mae Crist hefyd ;" 1 Cor. xii. 12.

Crist mewn arddangosiad yw yr eglwys."
wy a all adrodd y dyrchafiad sydd yn hyn
* natur ddynol yn gyffrediiiol, ac i ber-
nau credinwyr yn neillduol ? Y mae yn
th godiad ag sy'n . gadael, nid Adda yn
rig, ond angylion, islaw pechadur a gym-
odwyd, yn y golygiad hwn. Adda, ar y
ntaf, a wnaed ychydig îs na'r angylion :

id y mae Duw, Trwy y ddau undeb hyn,
edi gosod yr enaid a gymmodwyd o fwy
íg ychydig yn uwch na phob un o honynt:
herwydd y mae Crist, trwy gymmeryd, nid
,tur angylion, er eu bod yn deulu imvy
n ac ardderchog, ond had Abraham, wedi
sod yr hynaf i wasanaethu yr i-euangaf

;

yr angylion eu huuain i weini i'r sant
raelaf, megys i etifedd eu Meistr: Ileb.

14.

(2il.) Fel y mae yr undeb yn agosach,
lly y mae yn gadarnach. Po agosaf fyddo
ìini at eu gilydd, cryfaf yr adeilad. Yr
deb rhwng Duw ac Adda yn y cyfammod
ntaf, nid ydoedd mor agos fel nas gallai

ida gwympo, a gogoniant Duw er hyn yn
ÿll yn gyf'an a disigl: ond y mae yr
deb yn awr mor agos a chadarn rhwng
•ist a'i saint, fel na ddichon Crist fod yn
ist heb ei aelcdau. " Byw wyf fi," medd
ì, "a byw fyddwch cîiwithau hefyd ;" loan

'f.
19. Y mae hyn yn arwyddo fod eu

wyd hwynt yn rhwym yn ei fywyd ef,

fod mor hawdd iddo ef gael ei droi alîan
• nef, ag iddynt hwy gael eu cadw allan.

ì Eph. i. 23, gelwir yr eglwys yn gorph
ist, ei gyflawnder ef, yr hwn sydd yn
flawni oll yu oll. Nid yw corph yn gyf-
vn heb fod ganddo bob'aelod a chymmal,
lleied y byddont, a'r rhai hyny yn gyf-
yn hefyd. Gras y saint yw gogoniant
ist_ (2 Cor. viii. 23) ; ac er nad yw ei
oniant hanfodol fel Duw yn derbyn dim
flenwad oddi wrth y saint, na'u grasau

;

o, o'i ystyried ef yn ei gyfryngwriaeth, fel

n ei eglwys, y mae gogoniant Crist felly
ymlenwi o hyd, fel y mae rhai etholedig
cael eu galw o ddydd i ddydd, a'r rhai
wedig yn cynnyddu i'w maintioli ap-
yntiedig. M bydd gan Grist ei gyflawn-
f nes y cafíb y saint eu perfíeith'rwydd,
mesur cyflawn o ras mewn gogoniant

'ol.

2il. Mewn cymmundeb â Duw. Po
^saf

, fel y dywedwn, anwylaf. O undeb
deillia cymmundeb. Os yw yr undeb
agosach a chryfach rhwng enaid a gym-
>dwyd â Duw nag oedd yr eiddo Ádda

;

y mae yn rhaid i'w gymmundeb fod yn
felusach a llawnach. Pa ham y mae cym-
mundeb gr a gwraig yn llawnach na'r
eiddo cyfaill a'i gyfaill, ond am fod yr unfleb
yn agosach ? Cyfeillachodd Duw âg Adda
fel cyfaill gyda'i gyfaill a'i gareimydd ; ond
gyda'r enaid agymmodwyd, fel pr'iod gyda'i
wraig. "Dy briod yw yr hwn a'th
wnaeth;" Esa. liv. 5. Y mae melusder
dyblyg yn briodol i gymnmndeb enaid
cymmodedig gyda Duw.
Y mae yng Nghrist sailwedi ei gosod ifwy

gyfeillgaî wch â Duw nag a alJai Adda ar

y cyntaf ei gyrhaedd. Yr oedd yntau yn
wir yn fab i Dduw ; etto yn cael ei gadw
ymhellach, a'i drin gan Dduw fel un dan
fwy o ofn mawredd, nâ'r enaid sydd yn
awr yn ei heddwch. O herwydd, er ei fod
ef yn fab i Dduw trwy greadigaeth, etto
nid oedd Mab Duw y pryd hyny yn Pab
y dyn trwy ymgnawdoliad: a thrwyy drws
liwn y daw cyfeillgarweh melusaf y cred-
adyn â Duw. Nis gall y Cristion yn awr
godi ei olv/g o fìVdd at Dduw na wei efe
ei natur ei hun ar yr orsedd, yn ei ymyl ef,

ym Mherson Crist. Ac os bu i olwg ar
loseph ar ddeheulaw Pharaoh, mewn bri a
mawrliad yn ei lys, beri i'r patriarchiaid
fyned adref â

;

r fath newydd hyfryd gan-
ddynt i'w hen dad : pa fath genadwri or-
foleddus ynte sy raid i ífydd ei dwyn i enaid
pechadur a heddychwyd'; a hyn, pan ddel,
ar ol gclwg ar ei gariad mewn ordinhâd, gan
ddywedyd, Ymgysura, O fy enaid, mi a welaf
lesu Grist, dy gär agos, ar ddeheulaw Duw
mewn gogoniant, a phob gallu wedi ei roddi
iddo yn y nef a'r ddaear? lë, nac ofna, y
mae efe mor agos o waed i ti, fel nas gall dy
anghofio, oddi eithr iddo wneud peth sydd
yn annaturiol, sef ymguddio odcii wrth ei

gnawd ei hun

!

Po isaf yrymostyngo tywysog i'r gwaelaf
o'i ddeiliaid, mwyaf cjillgar y mae yn
gwneud ei hun i'w ddeiliaid. Yr oedd yn
ymostyngiad rhyfedd yn y Duw mawr, nad
oes iddo gydradd, yn gyntaf i greu dyn, ac
yna myned mewn cynghrair a chyfammod
âg ef. Hyn a wna Duw yn awr â phob en-
aid a gymmodwyd : a hyn, gyda chwaneg-
iad o gynnifer o amgylcíiiadau rliyfeddol o
ymostyngol ras ag sy raid eu bod yn gwrrio
am y fí'ordd o nesâd credadyn at Dduw, fod
ynddi gyfeillgarwch mwy. Y mae Duw, yn
yr ail gyfathrach newydd hon â'i greadur
truan, yn dis^yn o'i orsedd, yn newid ei

wisgoedd brenhinol o ogoniant amybratiau
o gnawd breuol dyn

; y mae yn gadael ei

baias i fyw dros amser ym mwthyn tlawd ei

greadur ; ac yno, nid yn unig yn ymgyfeill-
achu âg ef, ond peth mwy rhyfedd, yn
gweini iddo ; ie, peth mwy na hyn oll, y
mae yn rhoddi ei hun i fyny i ddioddef pob
math o ddirmyg ar law ei greadur gwael.
Ac wedi hyn, ei groesawiad garw, y mae yn
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prysuro yn ol i'r nef, nid i achwyn wrth ei

Dad am ei ammharch yma isod, a chodi
gallu y nef yn erbyn y rhai a'i trinasent ef

roor ddrwg ; ond i barotoi palas y nef at

dcferbyn y rliai a fu fel hyn yn ei gam-drin
ef, ond iddynt wneud derbyniad o'i ras ! A
rhag i'r rhai hyn sydd yn ol ar y ddaear
ofni y gwnai adfeddianniad ei frenhiniaeth

a'i fawrliydi yng ngogoniant y nef beri

newidiad ar eu materion hwynt yn ei galon
ef, y niae efe i roddi iddynt ddangosiad par-

haol mai yr un a fyddai efe yn uchder ei

fri ag ydoedd yn nyfnder ei anfri, yn myn-
ed yn ol j^n yr un gwisgiad a fenthyciasai

o'u natur hwynt 1 w gwisgo ar ei orsedd yn
ei fawr ogoniant. Yn unig, y mae arnynt
ryw draul frenhinol, i'w gosod ar dduíl y
deyrnas nefol hono, a'u haddasu i'w ogon-
iant nefol ef. Ac y maent felly yn gynllun
o'r hyn a fydd eu cyrph gwael hwythau ar

ddydd sydd yn dyfod, er eu bod yn awrdan
gymmaint gwarth. Yn awr, ni chafwyd un
o'r holl amgylchiadau hyn yn nhrefniad
cyntaf Duw i Adda; ac felly, y mae yma
gyfeillgarwch mwy.

Ilefyd, y mae yma y melusder o drugar-
edd faddeuol, ac o gariad Crist yn rhoddi ei

waed i gaffael hon trwy ei angeu i'r dyn : a
hyn i'w broh* yng nghymmundeb yr enaid a
gymmodwyd â Duw. Ni feddai Adda y
clamp melus hwn yn ei gwpan. Efe a
wyddai am gariad Duw yn rhoddi ; ond yr
oedd yn ddieithr i drugaredd Duw yn
maddeu. Y mae yr enaid a heddychwyd
yn cael prawf o'r naill ac o'r llall. Y mae
carîad tad, mwy na'r fath gyffredin, yn
gysur mawr i fab ufudd, na anfoddiodd
mo'i dad erioed. Ond nid yn dwyn y fath

syndod i'n meddyliau a thosturi ac ymys-
garoedd toddedig tad tuag at fab gwrthryf-
elgar. Ac yn sicr, y mae gan fab afradlawn
a ad-dderbynir i fynwes ei dad, fantais fwy
at garu ei dad, nag sydd gan ei frawd, na
fu erioed dan wg ei dad. O ! y drugaredd
faddeuol hon ! a chariad y Crist a'i cafodd
hi !—y maent yn byngciau helaethaf a
flrwythlonaf i enaid grasol estyn ei fyfyr-

dodau hyfrytaf arnynt yma ar y ddaear !

Ond pwy a fedr ddirnad pa fath gerddor-
iaeth ber-wresog a wna y saint mewn go-
goniant yn nosbarthiadau y dôn bereiddiaf

hon ì Sicr wyf mai cân yr Oen yw y gân

y mae eu telynau mewn cywair iddi : Dad,
xv. 2, 3. Y mae gwynfyd perffaith y saint

mewn gogoniant, yn gymmysg o'r holl gy-
fí'eriau rhagorol a ellid eu cael wedi eu
tymheru felly gan law ddoeth Duw ; fel,

megys nas gellicl yn iawn liebgor un, felly,

na chollid blas un mewn un arall. Etto,

bydd hon, trugaredd yn maddcu,a rhyfedd-
ol gariad a doethineb Duw yng Nghrist yn-
ddi hi, yn rhoddi blas peraidd ary cwbl, fel

y gallaf ddywedyd, ac i'w phroü yn fwy
na'r ìleill oll.

PENNOD V.

Cynghor i goflcidio yr hcddwch Jnm o gymmod,
gynnygir yn yr cfcngyl.

Defn. 1. Cynnhyrfed hyn bawb i ymgai
am hawl yn yr heddwch o gymmod â Du^
a ddwg yr efengyl. Heddwch â Duw !-—

y

wir, y mae yn werth i'r pechadur ei gael
pe amgen, gwael oedd gwaith yr angylio
yn croesawu y newydd am dano i'r byd #
enedigaeth einlachawdwr, trwy yfath flodc

est orfoleddus; " Gogoniant i Dduw...ar
ddaear tangnefedd ;" Luc ii. 14. Ië, son
wyd Crist ei hun yn ei bwrcas

;
yr hwi

onid yw heddwch pechadur â Duw yn bet
o bris a gwerth uchel, ni fedd ond ychyd
i'w ddangos am dywalltiad gwaed.ei galou
yr hwn y barnodd efe ddarfod ei wario
dda i ennill hwn. Ond nis gallwn goe
hyn. Ac etto, wrth weled mor rhad y mi
Duw yn cynnyg maddeuant a hedd i feibic

dynion trwy Grist, ac mor osgoilyd, ie, ai

hydyn a cliroes ydynt liwy i'r cynnyg
; gall

un na yr am y ddwyblaid, neu am ddaio:

dideifyn Duw a drwg ercliyll y dyn truenu
fod yn barod i feddwl mai rhyw salw-be'
owertli bychan ydoedd ynsefyîl arlawDuv
ac mai hyn yw yr achos fod Duwmor daer

a

ei roddi i gerdded, a dyn uior anhyd}Ti f
gymmeryd oddi ar ei law ef . Aha, druei
iaid gresynus ! Pwy yw y drwg gyngho
wr sydd yn caledu eich calonau rhag
leidio eich trugaredd eich hun ? Nid oes ni

yn sicr ond diafol a all gasau Duw a chwit
au mor drwm. Ac a fu iddo ffynu mord
yn ei gweryl ei hun yn erbyn Duw fel

gwrandewid ef genyt ti, bechadur truai

A all efe roddi i ti arfogaeth a geidw díl

belenau Duw ? Pa fodd ynte y mae m
ddrwg wrtho ei hunagadael iddyntennyi
yn ei fynwes ei hun er ei boen annliraethc

Neu, a ddengys efe ryw dosturi atat wedi

ti andwyo dy hun drwy ei gynghor e

Ucli ! dim mwy nag a ddengys y blai<

creulawn i'r ddafad wirion, pan fyddo we
sugno ei gwaed a'i rhwygo yn ddarna
Meddwl, a meddwl drachcfn, bechadurtr
an, pa atteb a anfoni di i'r nef cyn i Ddi
alw adref ei genhadv/yr, a chyn i'r gy
nadledd (treaty) ddarfod, a hyny am byl

Ac fel y byddo arnat eisieu peíh defny

addas i'th fyfyrdod ymhelaethu arno yn
achos hwn, caniata i mi erfyn arnat y
ddiddan á'th galon dy hun ar y pedwar f

hyn :—
1. Ystyria pa beth sydd o'tli flaen me'

cynnyg ?

2. Pwy sydd yn gwneud y cynnyg.
3. Y modd y mae yn ei gynnyg.
4. Pa beth wyt ti yn ei wneud wrth

wrthod.
DOSB. i.

1. Ystyria pa beth yw yrhyn a gynny

i ti : heddwch â Duw. Peth mor anh
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rol fel na thâl i ti gael dím llai ; ac mor
•nnwysfawr, na fydd raid i ti wrth ddim
wy na hyn, a'r hyn a'i canlyn, i'th wneud
l wir a chyflawn ddedwydd. O'r holl am-
w fwyniant a ddichon fod ar dy fwrdd,

!

n yw y ddysglaid y mae yn anhawddaf i ti

.hebgor. Os dygir heddwch ymaith, er
! byddo ond o'r fath isaf, heddwch allanol,

na'r wledd wedi ei handwyo, er iddi fod
fwrdd tywysog. Nid oedd gan blant

ifydd ond blas gwan ar eu ciniaw bren-
ìol, ar ol lladd un o honynt, tra yn eis-

Id gyda hwynt wrth y bwrdd. A pha flas

llwch chwi gael ar eich danteithion oll, tra

aaeDuw yn arfog i'ch erbyu, pechaduriaid
ddedig o flaen eich ltygad gan farnau
iw, a'r un cleddyf ag a ollyngodd eu
aed hwynt wrtli eich gyddfau chwithau,

3 mae y bw}Td yn eich safn. Mi a fedd-
wn >' glynai y tameidiau melus yn y
ddf, ac nad äent i lawr yn rhwydd wrth
awi fyfyrio ar y pethau hyn. Ò becliad-

! ai nid yw hyn yn debyg i lyfíant du, yn
vyddo yng ngwaelod dy gwpan- felusaf,

. yr ymrafael etto yn paiiiau rhwng Duw
;hithau, dy bechodau heb eu maddeu, a
thau yn greadur marw-ddamniol, er i ti

1 difyr chwareu am dro yn dy garchar ?

i ryfeddech chwi weled dyn wrth ei

fyrwch, yn hela neu yn hebocca, ac i un
pwedyd wrthych, Y mae y dyn hwn i

ìl ei grogi yfory ? Yn wir, y mae Duw
drugarocach wrthyt nag y gelìi addaw i

dy hun, os oeda efe dy ddi'enydd hyd
ry. Yr wyf yn addef, pan gyfarfyddwyf
yn sydd a'i fuchedd yn ei ddadgan yn
:hadur heb gymmod â Duw, a'i weled yn
hoewi yn ei ddillad gwychion, yn ym-
renhau yn ei blant, ei dir, ei fri, neu y
íelyb, yn y bywyd hwn

; y mae yn peri
aith syndod i mi, pa beth y mae y fath
yn ei feddwl am Dduw neu ef ei hunan.
älli di dybied y cei di eistedd yn hir wrth
dân o ddrain a gynneuaist ti, ac nid Duw.
:aid ei fod yn cyfìroi gofynwr weled ei

dedwr yn byw yn uchel, yn gwisgo yn
ch, a'r cwbl ar ei draul ef, ac ar hyd yr
ser heb feddwl am gael alían o'i ddyled,
i ymheddyclm âg ef ! Yn llawer mwy y
proir Duw wrth weled pechaduriaid yn
jastraffu ar ei haelioni ef, yn byw yn
meiì ddifyr ar yr helaethrwydd o fwyn-
ít allanol y mae efe yn ei fenthyca iddynt,
(1 heb feddwl am ymheddychu âg ef, yn
tr dyledion yr hwn y maent mor belí yn

?a ffolineb a fuasai i'r Iuddewon, wedi
Ahasfurus selio y warant i'w difetha,

led a phaentio eu tai, planu eu meusydd,
ijollwng eu calonau ar ol y mwyniant o'u
pedd, heb ofalu yn y lle cyntaf am ddi-
l^miad ar y gyfraith waedlyd hono?
^aeth ynfyttyn wyt ti a wnei hyn oll,

I yr ydwyt yn dwyn barn niarwolaeth o

enau Duw, i'th ganlyn yn dy gydwybod dy
hun. Syr Thomas More, pan yn y tr, ni
wnai gymmaint ac ymdacluso ; ond dywedai
" Fod ymrysonfa rhwng y brenin ac yntau
am ei ben ; ac hyd oni ddygid hyny i ddiw-
edd da, nad a'i efe i gost yn ei gylch."
Heliwch ymaith ond yr enwyn o'i ffraeth-
der cymmhen ef, a chwi elìwch wneud
defnydd difrif o'i eiriau. Yn ddiau, ffolineb
llwyr yw yr holl gost a roddwch chwi
arnoch eich hunain at fyw yn llawen a
difyr, nes y penderfyner pa beth a ddaw
o'r gyn sy rhwng Duw a chwi, nid am
eich pennau ond eich eneidiau ; i'e, yr enaid
a'r corph, pa un ai i'r nef ai i uffern yr ânt.
O ! ai nid doethaf fyddai gwneud heddwch
yn gyntaf ? Yna geilit yn fuan fyw yn dded-
wydd. Ni a ddywedwn, fod y neb a ddel
o'i ddyled yn ymgyfoethogi. Sicr wyf, na
all yr enaid a gymmodwyd fod yn dlawd.

Qyn gyráed ag y gwneir yr heddwch, y mae
masnach rydd yn cael ei hagor rhwng Duw
a'r enaid. Wedi i ti unwaith gael cyrnmod,
ti elli forio i unrhyw borthladd o fewn
llywodraeth Duw a chroesaw. Y mae }

rr
addewidion oll yn agored gyda'u trysorau
gwerthfawr: c^mimer, enaid tlawd, dy lawn
lwyth o'r holl bethau da sydd ynddynt, i'e,

gymmaint ag a all dy ffydd eigynnwys : nid
oes i neb dy luddias. Tel y gaìl dyn dynu
llestr gwin llawn trwy un agorfa ; felly y
dichon ffydd dynu c^^sur yr holl gyfammod,
allan o'r un addewid hon o gymmod. Os
cymmodwyd di, y mae y drws yn agored
i'thollwng i gymmundeb â Duw }

Tn ei holl
ordinhadau. Gan fod Duw a thithau
yn gyttûn, chwi ellwch yn awr rodio
ynghyd: ond o'r blaen, ni ellit ti edrych
yng^ ngwyneb Duw heb fod ei galon ef yn
codi i'th erbyn (fel un wrth weled ei elyn)
yn barod i ergydio arnynt â'i farnau. Y
mae y gof, meddwn, a'i geiniog hefyd yn
ddu : felly }^r oecîdit tithau, a'th ddyled-
swyddaua'th gyflawniadau oll, yn ei olwgef,
traheb dygymmodi; ondynawr, ymaedylais
yn beraidd, a'r olwg arnat yn hardd. Y mae
holl briodoliaethau Duw, dy gyfaill,yn eiddo
i ti—" ei feirch a'i gerbydau yn eiddot ti,"

fel y dywedodd Iehosophat wrth Ahab.
Pa bryd bynag y brawycho un getyn dydi,
ti wyddost pa le i gael C3rfaill a gymmer dy
blaid. Ei ragluniaethau oll, er eu bod fel

gwenyn, yn ehedeg yma, thraw ; ie, megy3
yn groes i'w gilydd, yn ammhossibl eu
holrhain dybygit ti ; etto, y maent oll ar
waith o'th du; a'th enaid di yw y cwch,
lle yr ymddadlwythant o holl ffrwyth melua
eu llafur ; er, ysgatfydd, y gall fod 301 nos,

neu brydnawn dy dd^^ddiau cyn i ti weled
hyn. Mewn gair, os cymmodwyd ti, yr
wyt yn sefyll yn dra agos i'r nef ; " Y rhai

a gyèawnhaodd efe, y rhai hyny hefyd a
ogoneddodd efe ;" Rhuf. viii. 30. Yr wyt
yn sicr fod yno cyn gynted ag y rhwygo
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angeu len dy gnawd
;
yr hyn yw y cwbl

sy'n cyfryngu rhyngot a hi.

DOSB II.

2. Ystyria pwy yw yr hwn sydd yn cyn-

nyg i ti heddwch
; y Duw mawr. Ac

anhawdd yw dywedyd pa un svdd yn
dangos y rhyfeddod fwyaf, fod Duw yn
cvnnyg, ai dy fod di yn gwrthod ei gynnyg.

Nid dym yn rhyfeddu gweled y plentyn

anufudd ar ei liniau, yn ceisio meddalu

calon ei dad â'i ddagrau, ar ol iddo ei galedu

i'w erbyn â'i wrthryfel ; na gweled bradwr
condenìniedig yn isel wrth draed ei frenin

yn ymbil am ei fywyd, a aeth yn fforífed o

flaen iawnder y gy'fraith. Ond y mae yn

beth go ryfedd, gweled tad yn ynibil ar ei

blentyn ; a rhyfeddach fod i fradwr agor

drws ei ddaear-dy, a chael ei frenin yn
sefyll yno, ac nid ar un neges arall ond i

ddeisyf arno dderbyn pardwn. Ac etto*, fe

allai hunan gariadfod yn brif gynnhyrfydd

i'r hunan-ymwadiad ymddangosiadol hwn.

Nid yw y tad ond yn ei garu ei hun, pan

elo yn îs'na'i le at ennill ei blentyn, sydd

yn dwyn cymmaint o fywyd ei dad i'w

ganlyn. Ac y mae weithiau y fath angen-

rhaid gwladol, ag a barodd orfod ar frenhiu-

oedd mawr i ymostwng i'r gwaelaf, 'ie, y
gwaethaf o'u deiliaid. Gall diogelwch

llywydd fod mor agos yng nglyn â bywyd
bradwr, fel nas gall efe dori mo ben hwn
heb fawr beryglu ei goron sydd yn sefyll

ar ei ben ei hun. Ónd nid oedd un o'r

cyfryngau hyn yn cymmhell Duw i gyn-

nwys meddyliau o heddwch tuag at ei

greadur tlawd : Na ; ffrwyth ei rad gariad

ymostyngol ef ydynt. Ac yn awr, meddwl
etto bechadur, cyn i'r Duw mawrgael nacad

genyt, pe byddaì i gymmodog, y tìotaf yn y
dref, ac efe yn un a wnaeth gam â thi, ac

na chafodd gam genyt, yn dyfod attat, ac

yn deisyf heddwch—a wrthodit ti y cynnygl

Os gwnait, oni fyddai i'th gydwybod dy
gyhùddo hyd dy ddydd olaf ì Pa fodd

ynte y gelli di wynebu Duw, neu gydwybod,

os gwrthodi di heddwch ar law Duw ? Nid
yw efe, fel dynion, yn cynnyg heddwchpan

y torer eu cleddyf, ac y methant ymladd
;

ond pan y mae ganddo allu cyflawn ar dy
fywyd, sydd yu ei law ef bob amser ;

a

phan mai efe a gafodd y cam genyt ti, ac

na wnaeth efe gam erioed â thi ; "ie, ni

wnaethai efe gam â thi, pe buasai iddo er

ystalm dy hongian mewn cadwynau o

dywy 11wch ym mysg y damnedigion.

DOSB. III.

3. Ystyria y modd y mae Duw yn cyn-

nyg i ti heddwch.
"
laf. Efe a'i gwna yn ddiffuant. Nid yw

efe yncuddio twyll dan ammodau heddwch.

Ym mysg dynion, bu lledrith erchyll yn yr

achos hwn. Mynycli y crogir arwydd
lieddwch ar y wefus, yn unig i ddenu ereill

fewn cyrhaedd dagr, sydd yn barod i'w

taraw (fel y gwnaeth Ioab ag Abner) dan y
bummed ais. Yn holl ryfeloedd gwladol

Fraingc, cafodd y Protestaniaid heddwch
yn fwy drnd iddynt na rhyfel: yr oeddynt

yn trecliu y Pabyddion yn y maes, pau yn
elynion cyhoedd ; ond yn cael eu bradychl

ganddynt yn yr ystafell pan yn gyfeillion

tfals. Ond er dy gysur, gwybydd mai â

Duw y gwirionedd y mae i ti ymheddychu.
Erioed ni thywaíltodd efe waed rhyfel

mewn heddwch ; ac ni thynodd gleddyf ei

lid ar enaid, ar ol caniatau arbediad a

heddwch. " Os cyfaddefwn, ffyddlawn yw
efe a chyíiawn, i faddeu ;

;
' nid ie a nage yw

ei adewidion ef, fel yr eiddo Satan, yr hwn
a'u gesyd felly, i gael cred yn y ddwy
ffordd. Na; y mae gwir galon Duw i'w

gweled yn yr addewid, megys trwy ffeneafl

loyw. Y maent " oll yn ié', ac amen, yn
Nghrist ;" 2 Cor. i. 20.

2il. Y mae yn cynnyg heddwch yn serch-

iadol. Y mae ei galon wedi dwín-ym
rwymo yn y cynnygion o drugaredd
bechadurìaid truain. Hyn a ymddengy»!

(laf.) Yn ei ddyfeisiad o ífordd i gym-
modi pechaduriaid âg ef ci hun. Yr hyn a

fawr ddymuna dynion, hwy a estynant eu

synwyrau i'r eithaf i'w ddwyn i ben. " Yr
hael a ddychymmyg haelioni ;" Esa. xxxii

8. Y mae yn arwydd fod y galon yn dra

eang mewn haelioni, pan fyddo dyn jd
eistedd i lawr, i fyfyrio pa fodd y gall ef€

gael ffyrdd i arfer ei haelioni : tra y mae
och ! y nifer mwyaf yn pwyo eu hymen
ydd o ddeutu y modd i gadw eu pyrsau,

diangc heb roddi ond y lleiaf y bo modd i'

tlodion. O ! pa fath ddyfais arbenig

gafodd Duw i ddangos trugaredd ! Y ma»

ynddi y fath liaws o ddirgelion hyd onid yv

yr angylion eu hunain yn cael eu rhoi yma yi

yr ysgol, fel, trwy chwilio y dirgelwch hwi

—Duw yn cymmodi pechaduriaid âg ef 6

hun, trwy Grist—y gallont wybod " maw
arnryw ddoethineb Duw ;" Eph. iii. 10.

(2il.) Wrth y dadguddiad boreuol

wnaeth efe o hyn i feibion dynion. Da
gellid synu wrth drugarogrwydd y llywyd

ìiwnw (pe dangosai nanes fod y fath u

wedi llywodraethu erioed yn y byd ;
yr hyi

dybygwn, sydd yn rliy anhawdd), yr hwi
ar o'í lluniad rhyw frad erchyll yn erbyn <

goron a'i berson breuhinol, a hyn gan u

rhwymedig iddo am aml ffafr o'r fat

uchaf, a fedrai gael ar ei galon nid yn uni

faddeu i'r gwrthryfelwr, ond hefyd ymos
wng mor bcll, a bod ei hun yn genai

ddwyn y newydd hwn am ei fwriad gra:

lawn i'r bradwr yng ngharchai>cyn idc

ystwytho erioed, na meddwl ymbil am
drugaredd ; a hyn oll ar yr un dydd afl

gwnaed ynddo y cais ysgeler : rhag i'r ;uh

truan ddihoeni cymmaint ag uu noswail

tan drallod ei feddyliau anobeithiol. Y

ddiau, cyfrifid y fath lywydd yn un heb
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gydradd mewn tôsturî ym mysg meibipn

dynion. ! pa fodd ynte y gweddai i'n

meddyliau ni soddi raewn syndod wrth y
weithred dra ryfedd hon o drugaredd, ym
mha un y gwnaeth efe Lyn oll i'w greadur

gwrthryfelgar ? O herwydd cyn gynted ag

y torocíd dyn yr heddwch, ac y cododd

arfau gwrthryfel yn erbyn ei Greawdwr,

dyna galon Duw yn ymdoddi tuag ato ; ac

nis gallai adael i'r haul faehludo ar ei ddig-

ofaint i'w erbyn heb roddi iddo glywed

am Iachawdwr, trwy bregethu heddwch
iddo yn "hady wraig ;" Gen. ii. 15. Ni

feddyliodd Adcìa fod gan Dcluw y fath

genadwri ato yn ei enau, pan gyntaf y clybu

ei nesad ato, ac yr ymguddiodd yni mysg y
coed gan ofn, tan geisio íFoi rhagddo, pe

gwybuasai palei fyned. Bu sain ygeiriau,
" Adda, pa le yr wyt ti ?" yn ddiammhêu, jn

ei glustiau euog fèl llais Duw yn dial, yn

ei alw ef i'w ddienyddiad, megys drwg-

weithredwr ; etto fe drodcl allan yn llais

Duw graslawn yn dyfod," ' nid i'w gyfarfod

ar ei ddycheliad ato, ond i chwilio am
dano ef oedd wedi llwyr adaeh Duw yn ei

galon ; fel y gallai roddi rhyw esmwythâd
i'w gaíon rasol ei hun oedd-yn ymlenwi o

dosturi at ei greadur tlawd ; a hyn trwy

ddadguddio ei fwriadau o*ras, a fagasai efe

yno tuag ato. Yn sicr, yr oedd ei galon yn
dra llawn

;
pe amgen, ni thorasai hyn mor

fuan allan o honi.

(3ydd.) Y mae yr ordinhad fawr o wein-

idogaeth yr efengyl a osoçlocîd Duw yn ei

eglwys, i ymddiddan â phechadnriaid ar

ammodau heddwch, yn datgan ei sercli cryf

ar y gorchwyl. Buasai un yn mecldwl y
jbuasai yn ddigon iddo argrafíu ei feddwl

la'i fwriad yn yrYsgrythyr, pe nas gwnaeth-

ai ddim chwaneg. Tywysogion, pan gy-

thoeddant ordinhad neu ddeddf, a ddisgwyl-

liant i'w deiliaid oll ymofyn yn ei chylch
;

ac nid anfonant un i bob tref, wrth ei

Bwydd i rybuddio am dani, ac anog y bobl

i ymostwng iddi. Etto hyn a wna y Duw
mawr, Beth yw gwaith y gweinidog, o un

»pen blwyddyn i'r llail, ond erfyn ar beeh-

aduriaid, " Cymmoder cliwi â Duw 2" Ac
yn hyn craffwch,

(1.) Ar -y personau y mae yn eu danfon i

«bregethu. Nid angylion, estroniaid i'n

natur ni ;. y rhai, er eu hewyllys da atom,

I nid yw cwynrp dyn yn fater mor berthynol

iiddynt ag i roddi icldynt y fantais o breg-

etliu gycla'r ymysgaroedd o dosturi a fynai

î)uw eu bod yn llenwi y rhai a ânt ar y
neges hon. Na, y mae yn anfon dynion,

ft'r rhai y gallwn ymddiddan yn gyfeillgar

;

creaduriaid o'r un fath deimladau
; y rhai

y mae eu natur yn eu rhoddi tan yr un
llygriad, temtiad a chondemniad, a ni ein

hunain ; rhai a allant, trwy eu cydnabydd-

'aeth â'u calonau eu hunain, adrodd wrth-

ym am^ ddrwg yr eiddom ninnau. Gan

effaith y tân o gDuw a ymaflodd ynddynt

am eu pechodau, medrant fynegi i ni âm
haeddiant yr eiddom ninau, ac am y perygl

yr ydym ynddo o'u herwydd. Hefyd trwy

y prawf melus a gawsant yn eu heneicliau,

o gariad Duw yng Nghrist, hwy a fedrant

ganmawl y wledcì a'r arlwyaeth y gwahodd-

ant ni atynt oddi ar eu gwybyddiad eu

hunain. Önid oedcl Duw, dybygech chwi,

yn dymuno rhwydd hynt i'w genadwri, pan

y dewisai y fath rai i'w dwyn ?

(2.) Craffwch ar y cymmhwysderaua ofyn-

ir yn y rhai a ddefnyddia efe fel cenhadwyr

i gynnyg heddwch i bechaduriaid. "Ni
ddylai gwas yr Arglwydd ymryson ; ond

bod yn dirion wrth bawb, yn athrawus, yn
ddioddefgar, mewn addfwynder yn dysgu y
rhai gwrthwynebus ;" 2 Tim. ii. 24. O !

mor ofalus yw Duw na wneler dim gan y
pregethwr at wyro barn y pechadur, na

chaledu ei galon, yn erbyn y cynnygo'iras !

Os bydd y gwas yn falch a gwjdlt, pa fodd

y gwybyddant fod y meistr yn addfyn ac

amynecídus? Ni 'fynai Duw i'w weision

wneuthur dim i ledu y rhwyg, neu attal

ymuniad dedwydd rhyngcldo ef a dynion.

Ÿn wir, y neb a fynai ddal yr aderyn, ni

ddylai ei frawychu. Nict yw cenad anhy-

naws, anfwyn, yn gymmwynaswr i'r neb a'i

hanfono. Nid yw pechaduriaid i gael eu

pwyo at Grist â cherig o iaith galed, ddi-

fr'iawl ; ond i gael eu gwahodd ato trwy

annogaethau o galon doddedig.

(3.) Edrychwch i'r awdurdodiad a

ddyry Duw i'w genhadau ; ac o hyd y mae
ei galon ef i'w gweled yn y gwaith ; os ys-

tyriwch ei helaethder ar un llaw, neu ynte

ei fanylder ar y llaw arall. Yn gyntaf, ei

helaethder ; "Ewch a phregethwch yr ef-

engyl i bob creadur," medd Crist : na
wnewch wahaniaeth rhwng cyfoethog a

thlawd, rhwng pechaduriaid mawrion a

bychain, hen nac ieuaingc : cynnygiwch

heddwch i bob un a wna ond edifarhau a

chredu
;
perwch i bawb oll a ewyllysio

ddyfod
; y mae yma le i'r rhai oll a ddeuant.

Drachefn, ei fanylder ar y llaw arall. O !

pa fath orchymmyn dwys sydd arnynt am
draddodi eu cenadwri yn fíyddlawn ? Y
mae Paul yn crynu wrth y meddwl am
sefyllian :

" Gwae fydd i mi oni phregethaf
."

Pa fath ddadl a arferodd Crist o eigion ei

galon, at annog Pedr i ddyfalwch !
' Os

wyt yn fy ngharu i, porthf. fynefaid." Fel

pe dywedasai Pedr, yr wyt ti yn awr mewn
dagrau o herwydd dy ofnogrwydd yn fy

ngwadu i. Y mae i ti etto un fí'ordd, er yr

holl annhirionwch hyny. i ddangos dy gar-

iad ataf fi ; a hono trwy borthi fy nefaid.

Gwna hyn ; ac na ymflina am y liall. Y
mae Crist yn dangos gofal mwy am ei

ddefaid nag am dano ei hun.

(4.) Y llawenydd dadganedig gan Dduw
pan fo pechaduriaid truain yn derbyn y
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cynnyg o heddwch. Y mae llawenydd yn
Jystiolaeth benaf a ellir ei rlioddi ara eich

b'oddhad mewn rhyw berson neu betli
; y

mae cariad neu lawenydd me<£ys tanwydd
i'r tân hwn. Os ychydig dân o ddynmn-
íadau a esyd cariad ar y galon, yna y fflam

o lawenydd oddi wrtho, nid niawr a fydd.

Yn awr, mawr yw llawenydd Duw, wrth

faddeu i'r pechaduriaid truain a ddeuant

ato
;
gan liyny, y mac ei serch yn gryf yn y

cynnygiad o hono. Cyfrinr hyn fel yr an-

uoga'eth dyciannol gyda Duw i faddeu i

bechaduriaid : "Am fod yn hofif ganddo
drugaredd." " Pa Dduw fel tycìi, yn niaddeu

anwiredd, ac yn mynecl heibio i an-

wiredd gweddiíl ei etifeddiaeth ? ni

ddeil efe ei ddig byth, am fod yn hoíi'

ganddo drugaredd ;" Mica. vii. 18. Y mae
Duw yn gwneud hyn i gyd, am ei fod yn
hofh 'lrugarhau. Ös gofynwch pa ham y
mae y pysgodwr yn sefyU cyhyd i enwcirio

ya yr aíon, efe a ddywed i chwi mai am ei

fod vo hofìi y difyrwch. Wele, chwi a

wydcLch beîlaeh yr achos pa ham y mae
Dnw yn sefyll cyhyd yu disgwyl ar beehad-

uriaid f.soedd & li ví>\dcicedd, gan bregethu

iddv;-.t ; i-.i / gaUÔ fod yn rasoì yn maddeu
iddynt y mae hyn, ac ymhyfryda yn y
gwaith hwnw. Ý mae tywysogion yn fyn-

ych iawn yn maddeu i fradwyr, i foddio

ereill yn lìytrach na hwy eu hunain
;
pe

amgen ni wneid y peth bych. Ond y mae
Duw yn ei wneud, yn benaf, i loni a bodd-

hau ei galon dosturiol ei hun.
^
Oddi yma

y mae y gorchýl y daeth Crist arno, yr

hyn nicí oecld oiid i gymmodi pcchaduriaicl

â Duw, yn cacl ei alw yn " ewyllys yr

Arglwydd ;" E&a. liii. 10. Y mae yr Argl-

wydd yn cymmeryd y fath fodd a hyfryd-

wch yn hyn, a elir yn amlwg yn ymatcra
ganlya. "Y mae tadau ercill nad yw cu

caiiad at eu plant ond anfeidrol islaw cym-

mhariaeth â chariad Duw at Crist, y\
galaru am farwolaeth eu plant, ac yn fwyaf

cil pan y bo yn greulawn a gwaedlyd ; ond

y mae Duw yn cymmeryd hyfryclwch ym
marwolaeth ei Fab ef ! le, yr oedd gancìdo

y Jlaw benaf yn ei dwyn i ben ! Bu hyn
hefyd gyda bodd anfcidrol. " Yr Ar^l-

wydd a iynai ei ddryllio ef." A pha hyf-

rydwch a allai Duw ei gymmeryd ym mar-
wolaeth ei Fab, ond lel y mae yn agoi-yd

ffordd iddo ef a'i greaduriaid truain, oedd

wedi syrthio allan, ac mewn rhyfel cyhoedd

d'u gilydd, ddyfod at eu gilycìd drachefn,

trwy gyduniad dedwydd ? Ac yn awr, O
bechadiir, dywed ti, Os yw ymg;iis Duw
mor daer am yingynimodi â thi, onid yw yn
ílawer mwy rheidiol i ti gofleicho .heddwch,

nag iddo ef ei gynnyg ?

L-03Ü. IV.

4. Nid ocs oncl un peth etto y dymunaf i ti

bechadur ei ystyried
;
yna yr wyf \\\ dy

adael i'th ddewisiad áy hun. Ystyria beth

wyt yn ei wneud tra yn gwrthod heddwcli
â Ì)uw. Y mae penderfyniadau am ryfel

neu heddwch yn arferol a bod yn darddiad
o'r ymgynghoriad dwysaf a'r ystyriaetli

ddifrifolaf a aìí fod. Meddwl, a meddwl
diachefn, pa beth wyt yn ei wneud, cyn iti

dori ymaith yr y:uddiddan am heddwch,
rh.ág i ti wncuthur gwaith i edifeirwch pan
y byddo yn aílesol.

Ònd rhag na byddit mor ffyddlawn i'

Dduw a'th enaid iìy liun, a rhoddi rhyddid
l!av,n i'th gydwybod lefaru yn y mater
hwn, mi a wnaf íiyny drosot, ac a fynegaf

i ti pa bcth wyt yn ei wneuthur tra yn
gwrthod heddwch. Yr wyt yn cyíiawnhau

dj hen elyuiaeth yn erbynDuw, ac yn dad-
gan y bydd i tí fod o blaidyr hyn a wnaeth-
ost, unioned Duw y peth fel y gailo. Y
neb a fyddo yn gwrthod maddeuant, y mae
uaill ai yn gwadu ddarfod ìddo droseddu,

neu, y pcth sydd yn waeth, yn sefyll i am-
ddiíîyu hyny. Cystalfyddai i tiddywedyd,
nad wyt yn chwennych cymmodiad â Duw,
ond yn bwriadu i'r ymrafael fod yn barhaol

ihwüg Duw a thithau. Yn ail i Hnmilcar,
yr hwn oedd mor elynol i Rufaiu, fel y bu
iddo, cyn ei farw, wneuthur ei fabHannibal
yn etife ìd ei ddygasedd i'w herbyn. Nid
digon yw genyt dy fod wedi ymladd cyn-
iva"er o frv,r

}
Tdrau ar y ddaear yn erbyn dy

tvneuthurr ; ond a fynit ti ddal yr ymrafael
moYíii byd arall hefyd, lle nid oes dim modd
rhoidiwedd arno mwy nagar dragwyddoldeb
ei liim? Yr wyt yn bwrw ydirmyg mwyaf
ag sydd yn bossibl i greadur ei osod ar

Pdu-Wj fel pc nabyddai gwcn agwg Duw ond'

pethau mor fychain eu pwys, fel na byddai
raid iddynt, yng nghlorianau dy ystyriaeth

di, dy ogwycldo i'r naill ochr na'r llall, na
chynnhyrfu dy ofn na'th ddymuniad
chwaith. Mewn gair, yr wyt yn cydsynio

â'th ddamnedigaeth dy hun, ac yn ymdaflu
yn ddiobaith i safn digder tanllyd Duw,
sydd yn rhwth yn y bygýthiad arnat. Y
mae Duw dan lw i'th ddinystrio os byddi

farw yn y meddwl hwn : yr hyn na ato

Duw. • Angcu yw y drws codi a'th ollynga

di i lawr i duaeardy ufFern ; a phan fyddych

yno, yr wyt yn y lle y cei amser ddjgou i wy ìo

ain ay ffoi ìeb gynt, er nad oes genyt yma
feddwl na hamdden i geisio cynmiod âDuw.
íë, bydd y meddyliauamy cynnygion hyny
o heddwch a gefaist unwaith (ond hebgalon

i'w coíleidio) \n debyg i winegr a halen at

gnawd, i'th boeni yn barhaus ynghyd â'th

gydwybod euog, i wneud dy arteithiad yn

í'wy annioddefol, tra y byddych yn rhuo yn
nli'ûn uffern. Mi a wn fod yr iaith non ya

anfoddus i glustiau y pechadur, ond nid fel

\ r anfoddhâ ei rincian danneddef ei hunyn
uffern. Mi a ddarllenais am cldeddf ynfyd

—gallaf ei galw yn un grculawn—vm mysg

y í acedemoniaid, Na fyuegai neb i'w gym-

mydog uu newydd drwg a ddigwyddai
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iddo, oncî gadael i bob un, mewn ystod o
amser, ei gael allan ei hunan. Yr wyf yn
nieddwl y byddai llawer gyda ninnau yn
foddlawn pe gwnelid deddf i gau safnau
gweinidogion rhag peri braw iddynt hwy
am eu pechodau, a'r trueni perthynol i'w
cyflwr anghymmodol. Y mae y rhan fwyaf
yn fwy gofalus i ddiangc rhag ymddiddan
am eu trueni, nag i ddiangc o'r perygl sydd
ynddo

; yn fwy dig wrth y son am uífern nag
ydynt yn flinedig am yr ystâd bechadurus
a'u dwg hwynt yno. O ynte ! pa bryd y
dangosAvn ni ein cariacl tuagat eneidiau pech-
aduriaid os nad yn awr,gan nad oesynufîern
ddim gwasanaeth o gariad i'w wneuthur
iddynt. Tý haint yw ufíern, nas gallwn
gymmaint ag ysgrifenu ar ei ddrws, " Ar-
gìwydd, trugar'ha wrth y rhai sydd ynddo."
Na, y rhai sy'n awryn gwedd'ío am eu hachub-
iaeth, ac yn galaru am eu cyílwr, a elwir y
pryd hyny i roddi llais gyda Christ am eu
damnedigaeth hwynt; a hwy a lawenych-
ant yn hyny, er fr rhai a welant yno fod
yn dadau, yn wr, neu wragedd iddynt. O,
ystyriwch heddyw, cyn i galon Duw a dyn
fod wedi caledu i'ch erbyn.

PENNOD VI.

Pectwar gyfarwyddiad< ic meiunffordd gynglwr i

lechaduriaid sydd etto mewn cyjiwr anghym-
raodol, am y modd y mae iddynt gael heddwch â
Duvj.

Gof. Ond pa fodd y mae i bechadur tru-
an gael heddwch â Duw?

I>OSB. I.

At. Yn gyntaf, Gwel, a bydd deimîadwy
o'r anghydfod a'r gejyniaeth sydd yn bod
yn breseunol rhwng Duw a thi.

1. O ran gwiredd y peth, Pod yn ddiau
gweryl sy gan Dduw i'th erbyn. Y mae
Duw digllawn ar dy ol, pa le bynag yr
elych ; a'i ddig fel cwmmwl dudew yn llawn
nielldithion yn hongian uwch dy ben, ac yn
barod bob munydyn i ymdywailt arnat. Y
mae eisieu gwasgu hyn ; o hsrwydd er mai
peth cyffredin yw i ddynion acldef eu hun-
ain yn bechaduriaid, etto, anhawdd yw gan
y rhan fwyaf iselu eu cyfiwr mor bell ag i

ymrestru ymhlith gelynion Duw : na, hwy
a obeithiant fod Duw a hwythau yn gyf-
eiilion o'r goreu er hyn i gyd. Yn clebyg
i rai lladron a addefant ryw ddrwg bychan,
ond a ofalànt rhag goilwng gair o'u genau a
allo beryglu eu gycldfau. Y mae pechadur
yn air tyner ganddynt : pwy sydd yn byw,
ac heb bechu? Hwy a addefant hyn.
Ond bod mewn cyfiy/r o elyniaeth a than
ddigofaint Duw— y mae hyn yn eu dy-
chrynu yn ormodol, ac yn eu dwyn yn rhy
agos i oîwg y crogbren a lletty uífern, sydd
yn ddyledus i'r fath gyflwr ; acam hyny,

pan wesgir arnynt mor bell a hyn, hwy a
ddymunant, yn ol gofyniad yr Iuddewon
gan Rabsace. Pan oedd hwnw yn eu braw-
ychu â'r pethau arswydus a ddigwyddai
iddynt, os safentyn erbyn y brenin, eifeistr
ef, dymunasant arno na lèfarai efe yn
iaith yr Iuddewon, lle y clywai y bobl
{Esa. xxxvi. 11), ond mewn iaith estronol
rhag eu dychrynu hwynt. Eelly y dymuna
pechaciuriaid ar y rhai sydd am fod yn
cnest atynt, na lefaront mor llym noeth yng
nghlyw eu cydwybod hwynt, yr hon y mae
arnynt ofn iddi wybod y gwaethaf. Ond
os wyt ti yn caru dy enaicl dy hun, gwna
ddangosiad cywir o'th gyflwr i ti dy hun.
O, pa fíblineb yw i ddyu golli ei achos trwy
gelu y drwg sydd ynddo

!

2. Ymgais am gael dy ddwyn dan deimlad
o'th gyflwr truenus fel yr wyt. Pe byddai
ymherodraeth y byd genyt, a'r cenhedloedd
oll yn ymlusgo at ày draed, fel y daeth y
bwystfilod umyaith at Adda, ac ammod-
rwym (lease) cyhyd ddwywaith ag oes
Methusalem i fwTynhau hyn ynddi, heb un
cwmmwl yn cyfryngu ar hyd yr amser i dy-
wyllu gogoniant dy fawredd hwn ; etto, os
wyt yn un y mae Duw yn wrthwynebydd
i ti, mi a ddew'ìswn fod yn bryf dan dy
droed, neu yn Ilyííant du yn y ffos, o flaen

bocl yn dy gyílwr di yn dy balas. Un
meddwl am dy farwolaeth yn nesau, a'r

gAvae tragv/ydclol sydd yn dy aros, a ollwng
holì ìawenydd dy y^ynf^yd presennol i redeg
allaii. Hyn, hyn sydcl yn peri i fawrion y
byd, ie, i'r pechaduriaid oll sydd heb gym-
mod, y rhai uchel ac isel, fyned- i'w beddau,
fel eirth, ar oriwaered, yn wysg eu pen ol.

Och ! pe gvv
rnaent ond edrych ym mlaen i'r

lle y maent yn myned iddo, buan y byddai
eu calouau yn eu gycldfau gan eisieu y ddwy-
froneg hon, sef hyder cysurol am eu cym-
modiad â Duw. Dos, gan hyny, fel y gvs7nai
troseddwr truan condemdiedig i farw, a chau
arnat dy hunrhag dy' holl hen gymdeithion
gwenieithus, afynent etto suo dy enaidgresyn-
us iddiofalwchdideimlad (dyna y cryd y sigla

Satan eneidiau ynddo i'w llwyr ddinystr):

na äd i un o honynt cldyfod atat ; eithr an-
fòn am y rhai a feiddiant fod yn fíyddlawn
i ti ; ac fel Samuel, a fynegant i ti bob gair

a ddywed Duw i'th erbyn, heb gelu dim.

lë, darllen â'th lygad dy hun dy farn yn y
gair, a chymmer dy gondemniad o enau
Duw ei hun, ac nid dyn :

" Nid oes hedd-
wch, medd fy Nuw, i'r rhai annuwiol."

Myfyria ar hyn nes y glyno wrth dy enaid,

fel plastr sugno wrth friw, nes y tyno allan

holl grawn cíy falchder a'th hyder cnawdol,

a galedodd dy galon rhag pob teimlad o'th.

gyflAvr. Erbyn hyn, bydd i ing dy
ysbryd dy hun, wrth weled i ba le y
syrthiaist, dy annog i ddymuno heddwch â
Duw ; a dyna yr hyn y mae Duw yn dis-

gwyl ei glywed yn defnynu oddi wrthyt,
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gymmaint ag a ddisgwyliodd gweision Ben-

hadad am air o enau Ahab.
DOSB. II.

2. Edrych am olygu iawn ddibenion yn

dy ddymuniad am gymmocl â Duw. Nid
j

oes dim sydd yn fwy adgas gan Dduw a
j

dvn na flalsedd a brad mewn cyttundeb am
heddwcÍL Ac etto, gall rhai fod â'u geiriau

mor llyfn ag ymenyn yn eu geneuau, a

rhyfel ar yr un pryd yn eu calonau :
Salm

lv. 21. O, gwyliarhagboddimtwyllcalon

yn dy ofyniad am heddwch. Pan geir o

hyd i hwn—a rhaid yw i hyn fod, oddi

eithr i olwg Duw ballu, yr hynsy'nainmhos-

sibl—fe galeda galon Duw yn fawr i'th er-

byn. Erioed nid edifarhaodd Duw o achos
|

un y maddeuodd efe iddo, ac a gymmerodd
i fyny ato i'w gerbyd heddwch, am na

;

Rhafodd efe erioed ei somi mewn un, fel y
Bomir dynion, y rhai yn fynycli a wnânt

heddwch â rhai a geir yn y diwedd yn

frodyr gau, ac a roddant iddynt achoa i

ddymuno nad adnabuasent hwythau hwynt

erioed. Rhoddodd loab gusan i Amasa
;

ond ni ddaliodd efe ar y cleddyf oedd yn

llaw Ioab. Y mae Duw yn dal ar y galon

ac yn gweled pa betli sydd yn ei llaw hi

:

edrych di, gau hyny, am fodyn loewyn dy

feddyliau mewn perthynas i'r dibenion yr

amceni atynt. Y mae yn gyfreithlawn i ti

edrych at dy ddiogelwch dy hun: rhydd

Duw i ti genad i edrych atat dy hun ; hyn

a elli, etto heb ei esgeuluso ef. Ond erioed

ni bu heddwch yn gywir a diogel, lle yr

oedd hunan-gariad yn ei wneud, pa un

bynag ai â Duw, ai rhwng dyn a dyn. Yr
wyt yn gweled dy hun yn andwyol, os glyni

wrth dy hen blaid : ac am hyny, yr wyt am
gael heddwch â Duw, fel y brenhinoedd a

waaanaethasent Iladarezer; pan welsant

"eu lladd hwynt o flaen Iarael," hwy aym-
heddychasant âg Israel ; 2 Sam. x. 19.

Wele, gellir cenhadu i tihyn, dyfod trosodd

at Dduw, am mai ei ochr ef yw y ddiogelaf.

Erioed ni wnaeth neb heddwch â Duw heb

fod y ddadl hon yn pwyso yn ddwys gyda

hwynt. Pe gallasai Iacob fod yn ddiogel

gartref, byth ni ffoesai efe at Laban : eu

llosgi allan o'u llochesau _y
mae pawb yn

gael cyn yr ymroddant i Dduw. Ond
gwylia rhag i'hyn fod yn gwbl o'tli ymgais

nac yn ymgais penaf genyt :
_
ti elli wneud

hyn, a chasau Duw gymmaint ag erioed ;

feì y rhai y dywedir iddynt gymmeryd
arnynt ymostwng i arfau buddugoliaethus

Dafydd, am nad oedd modd i beidio. Dyn
wedi ei ddal gan ystorm, gall gael ei yru

. dan benty o eiddo ei elyn mwyaf am gysgod

heb ddim newidiad yn ei galon, na medd-

yliau gwell am dano nag oedd ganddo o'r

blaen. Y mae yn rhaid i ti, gan hyny,

edrych am fod dau beth yn dy olwg, uwch
]aw dv ddiogelwch dy huu

—

laf. Anrhydedd Duw. Oddi wrth hyn

v mae, fod gweddíau y saínt wedi eu cryf-

hau a dadl sy'n golygu Diiw, gystal a hwy eu

hunain a'ugresynieuhunain. "Cynnorthwya
ni, O Dduw ein hiachawdwriaeth, er mwya
gogoniant dy enw ;

gwared n i hefyd ath ragar-

ha wrth ein pechodau, er mwyn dy enw :*'

Salm lxxix. 9. Yn ddiau, pe nid allai Duw
gael gogoniant mwy yn ein heddychiad a'n

cymmodiad, nag yn ein dinystr a'n dam-
nedigáeth, peth drygionus fyddai i ni ei

ddymuno. Ond y mae Duw wedi eglurhau

i ni hyn, nad yw efe yn golledwr tiwy

weithrêdoedd o drugaredd. Yn hyn y
cynnwysir ardreth fwyaf ei goron ef; pe

amgen, ni hoffai efe drugaredd yn fwy nag

aberth. Y mae Duw yn rhydd i ddewis yr

hyn sydd yn fwyaf cyttunol â'i galon ei

hun, àc yn tueddu yn fwyaf at ddyrchafiad

ei enw iìiawr : ac y mae ei ymhyfrydiad yn

fwy yn y drugaredd a ddangosir i un, nag

yng ngwaed yr holl rai damnedig a wneir

yn aberth i'w gyfiawnder. Ac yn wir, yr

oedd uwch diben yn eu damuedigaeth

hwynt na'u bod yn ddioddef ; a hwnw
oedd chwanegu gogoniant ei drugaredd yn

ei rai cadwedig. Hwn yw y darn pryd-

ferth, yr ymhyfryda Duw ynddo ; ac nid

yw y Üali ond cysgod o hono. Dyma y
'pryd y byddi mewn hwyl addas i weddîo

am heddwch, ac y gelli fyned gyda chalon-

did; pan fyddo dy galon dan effeithiad

dwys gan yr anrhydedd a gaiíF Duw trwy

hyny. Y mae yma ddadl na wyrthyd Duw
mo honi. " NÍ bydd hyn yn ochenaid i ti,

nac yn dramgwydd calon i'm Harglwydd,"
meddai Abigail, wrth Dafydd : 1 Sam. xxv.

31. Ei meddwl oedd, na chai efè byth

achos i edifarhau am gael ei attal rhag

tywallt gwaed. Fel liyn y gelli dithau

ddadleu â Duw, a dywedyd, " O Arglwydd,

pan fyddaf íi, gyda saint ac angylion, yn
canmawl dy faddeuol ras yn y nef, ni bydd
yn ochenaid i ti ddarfod i'th drugaredd dy

gadw rhag tywallt fy ngwaed, a damnio î/

enaid yn uffern." ^ Eithr amlwg yw yn

awr, focl llawer a feddylid eu bod yn ym-
gais am heddwch, ac yn ei ddilyn hefyd yn
dra dyfal, etto â'u gofal yn fychan iawn am
anrhydedd Duw yn y peth ; am eu bod yn

daer am i Dduw faddeu iddynt mewn
ffordd a fyddai er dianrhydedd iddo cf.

Hwy a fynent gael maddeuant, er eu bod.

yn llwyr anwybodus o Dduw a Christ

:

mynent gael Duw i fod mewn heddwch ív

hwynt, tra y maent hwy yn elynion iddo ef.

Yn debygi leidrwrth yfrawdle, afynai gael

gan y barnwr arbed ei fywyd ef, bid ca,m, bid

cymmhwys, cyfreithlawn neu anghyfreitM

lawn ; nid gwaeth ganddo ef. A yw yr

adyn hwn yn ystyried anrhydedd y

barnwr— neu y pechadur hwnw, yr hwn,

ond iddo ef gael ei achub, nid edrych pa

mor anghyfiawn fyddai Duw yn y weith-

red o drugaredd ì ! na thwyliwch eioh
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hunaìn, eneìdìan truaîn : nid a Duw i beri
rhyfel rhwng ei briodoliaethau ei hun, er
mwyn heddweh â chwi.

2il. Y mae yn rhaid i chwi ddymuno
cael cymmod â Duw, fel y galloch gael
cymdeithas â Duw. Yn sicr nid yw y
dyn sydd yn teimlo pa beth ydyw y golled
o gymmundeb á Duw, yn cyfrif fod ei
neges oll ar ben pan y rhodder iddo hedd-
wch noeth yn unig. Pe dywedai Duw,
" Enaid, yr wyf fi mewn heddwch â thi

;

mi a roddais orchymyn na chei di byth
fyned i uíFern

; dyma i ti ryddhâd oddi tan
fy llaw, fel na chei di byth mwy dy ddal
am ddyled i mi ; ond am gymmundeb â mi,
neu fwynhâd o honof, nid oes i ti ddisgwyl
dim

; yr wyf yn darfod â thi, o ran i ti

gael hyth fwy o gydnabyddiaeth â mi."
Yn sicr ychydig lawenydd a gymmerai yr
enaid o'i heddwch. Pe byddai y tân wedi
ei ddiffbdd o ran poenau gosodedigol, etto,
byddai uíFern yn aros yn y tywyllwch cethin
yr eisteddai yr enaid ynddo, gan y diffyg o
weddgwyneb Driw. Ni wycldai Absàlom
am un cyflwr canol a allai ei foddio ef,
rhwng gweled wyneb y brenin ei dad, a
chael ei ladd ;

" Gadawer i mi weled wjmeb
y brenin

; ac od oes gamwedd ynof, lladded
fì :" .2 Sam. xiv. 32. Onid wyf deilwng o
fwynhau cariad a phresennoldeb fy nhad,
nid wyf chwaith yn dymuno byw. Ond y
mae calon ddrygionus am gael cymmod,
heb ddim hiraeth ar ol cymdeithas â Duw.
Yn debyg i'r bradwr ; os gwna y brenin
ond maddeu iddo, a'i gadw rhag y crogbren,

y
#

mae yn hawdd ganddo addaw iddo na
flina efe mo hono byth yn y llys. Ei fywyd
ei hun, nid gwyneb y brenin, y mae efe yn
ei garu.

DOSB. III.

3. Tafl i lawr dy arfau gwrthryfel, ac
ymostwng yn isel i'w drugaredd ef. Ni
wna Duw gymmaint ag ymddiddan â thi
tra byddo dy gleddyf yn dy law ;

" Deuwch
yr awr hon, ac ymresymwn, medd yr Ar-
glwydd :" Esa. i. 18. Crafíwch pa bryd y
mae yr ymddiddan yn dechreu ;

" Bwriwcìi
ymaith ddrygioni eich gweithredoedd," adn.
16. Yn awr, deuwch ac ymddiddenwch
â Duw ynghylch heddwch. *

laf. Duw mawr yw Duw ; ac nid ydyw
yn gweddu i'w fawrhydi fod iddo ym-
ddiddan â'i greadur gwael yn ol trefn cyd-
raddoldeb, fel y gwna brenin â brenin arall

;

yr hwn, oni chaiff heddwch ar ei ammodau
ei hun, sy'nalluog,ysgatfydd,i ymddial trwy
rym arfau: ond fel brenin galluog â'i cldeiliad
gwrthryfelgar sy ganddo mewn cadwynau
yng ngharchar, ac a all ei ddienyddio pan ymyno am ei frad. Myn y Duw mawr i ti
wybod hyny. Sonied y rhai hyny am
ammodau a allant gilio i'w castell, a byw
heb heddwch : ond am danat ti, bechadur
truan, yr wyf yn gobeithio nad ydwyt yn

meddwl y gelli wynebu Duw yn y maes, na
llwyddo yn y gwaith hwn o ryfel yn erbyn
y nef. Na, yr unig fFordd i ti orchfygu gyda
Duw yw ar dy liniau, gan osod dy wddf tan
ei draed, a dywedyd, "Arglwydd,yr wyf yn
rhoddi fy mywyd yn dy law ; dy wir gar-
charor fyddaf, gan ddewis marw tan ddwrn
dy gyfiawnder yn hytrach na pharhau i

ymladd yn erbyn dy drugaredd." Yn awr,
enaid tlawd, ti a gefaist ben yr iawn lwybr
sydd yn arwain i dangnefedd : " Ymddar-
ostyngwch ger bron yr Arglwydd, ac efe
a'ch dyrchafa chwi ;" Iago iv. 10. Nid hir
y bydd yr enaid a ymiselo wrth ei draed
heb fod yn ei freichiau. Ond er y gall yr
Uchel a'r Dyrchafedigymostwngi gymruer-
yd pechadur edifeiriol i fyny i freichiau ei
drugaredd faddeuol, etto ni ddwg efe yr
anfri ar ei benarglwyddiaeth o ddal ym-
ddiddan â'r adyn a fyddo yn sefyll ,%t ei
arfau, ac ymddewrio o'i flaen. Y mae un
llytlryren goch yn enw Duw :

" Ni chyfrii
efe yr anwir yn gyfìawn ;" Ecsod. xxxív. 7.

2il. Y mae natur sanctaidd Dliw yn gofyn
hyn. Pechod yw yr hyn a wnaeth y
rhwyg, ac a barodd i Dcluw godi arfau yn
erbyn ei greaclur. Pa fodd y gelli di yn
rhesymol feddwl gwneud dy heddwch âg
ef, a chadw hwn, achos y drwg, yn dy fyn-
wes ? Y mae Duw yn foddlawn i ymhedd-
ychu â thi ; ond a fynit ti iddo fod mewn
heddwch â'th bechod ? Ai nid digon yw i

ti gael dy gyfìawnhau oddi wrth dy
bechod—ond a fynit ti i Dduw fradychu ei
anrhydedd ei hun trwy dy gyfiawnliau yn
dy bechod? A glywaist ti erioed am dy-
wysog yn rhoddi llythyr caniatâd i neb
i dori ei wddf ef ei hun ? Pa sicrwydd a
elli di ei roddi i Dduw am dy gariad ato,
oni ymwrthodi â'r unig beth sy'n ceisio am
ei fyv/yd ef ? Y mae pechod am ladd Duw.
Tra_ byddo y bradwr hwn yn cael maeth
oddi mewn, ni chyfyd Duw y gwarchae, ac
niwrendy ar son am heddwch oddi allan.
Nis gallant gyd-deyrnasu. Dewis pa un a
fyni o honynt ; ac na thwyller di mor bell
ag i feddwl mai digon yw i ti ei anfon o'r
fíbrdd am y tro, fel yr arferai tywysogion
wneud â'u hoff-ddynion yn amser terfysg,
i foddio y bobl ; ac yna eu galw adref, ar
ol i'r cyffro lonyddu. Na, ni somir ac ni
watwarir Duw fel hyn. Edrych y modd
y rhed yr addewid ; efe a saif at hyn

:

"Gadawed y drygionus ei ffordd, a'r gwr
anwir ei feddyliau, a dychweled at yr Ar-
glwydd ; ac efe a arbed yn helaeth :" Esa.
lv. 7. Gwelwch mor ochelgar y mae Duw
yn ammodi. Nid oes gongi wedi ei gadael
i'r pechod lleiaf lechu a chadw ei fywyd
ynddi. Ehaid yw ei adael. Y mae hyn yn
cynnwys,

(laf.) Dewisiad dwysfwriadol yn yr enaid :

y mae yn ei wneud gyda rhydd-deb. Pech-
odau rhai dynion sy yn eu gadael hwy

; yr
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ysbryd aflan sydd yn myned allan, ac heb

gael ei ymlid* allan. Y mac achlysuron i

bechod ÿn dnrfod, ncu rym corphorol yn

pallu, i gyflawni ci chwantau. Nid ocs yn

íiyn oll Sditn ymadawiad â phechod ;
eithr

tori o'i afael, gyda bwriad a soriant duwiol

yr awr hon, p'ari fyddo ei ddeniad bry-

suraf, a'i rym yn gryfaf, megs y dywedodd
Dafydd, pan oedd ei elynion o'i amnylch

fel gwenyn ; ei yru yn ol a'i wrthsefyll yn

enw yr Arglwdd ; hÿri yw ci ädM. Dyma
glod Moses ; efe a adawòdd y llys pari oèdd

mewn oed ; nid gan heriaîht, megys Barirl-

lai, ond tra yr oeddei waedÿn gynhes yn ei

wythienau. Nid yw dyn yn gadael ei wraig

pan ei cedwir ocldi wrthi mewn carchar,

ond pan fyddo yn ei gollwng ymaith, ac yn
rhoddi iddi lytnýr ysgar.

(2il.) Gadàel pecìiod yw ei adael heb tin

meddwl cudd am droi ato cîraehefn. Nid
yclym yn dywedyd, bob tro yr ù. «wr i

cartref yng nghylch negescuon, ei fod wedi

ymadael â'i dt, am fod ei fwriad wrth

fyned allan ar cldyfod yn ol drachefn. Na,

o'nd pan welom ddyn yn gadaeì ei d, gan

chlwyn ei holl ddodrefn gydag ef, a chloi

ei dclrysau, a thrigfanu mewn lle arall, heb

fwriadu anneddu yno mwy, dyma chlyn a

adawodd ei cl yn dcliau. Peth rhyfedd

fyddai cael meddwyn mor wastadol yn yr

ymarferiad o'r pechod hwnw, nad allech ei

weled weithiau yn sobr ; ac etto, meddwyn
yw efe, mor ddiau a phc byddai yn fecldw y
pryd hyny. Nid yw pawb a elri ambell

dro yn eu trwsíàd ddydâ gyl, ddim wcdi

gadael eu celfyddycl. Dyna'r pryd y mae
dyn yn gadaèl ei bechod, pan ei taflo oddi

wrtho, ac y bolìtio ci ddrws i'w crbyn, gan

fwriadu pèidio agor iddo mwyach. "Eph-
raim a dclywed, beth sydd i mi mwyach a

wnelwyf âg eilunod ?" Jlos. xiv. 8.

Drachefn, deliwch sylw, cyn y gellir sclio

pardwn, rhaid iddo adael, nid y pechod

liwn neu'r llall, ond holl ddeddf pechod;
" Gadawed y drygionus ei ftbrdd." Dichon

teithiwr ganiu o un llwybr i un strçdl, a

myned er hyn ym mlaen yn yr un fìordd
;

gadael llwybr budr, dwfn, a garw, nm un

llyfnach a gwastatach. Fcìly y mae llawcr

wrth gael rhai pcchodau anferth yn ancs-

rnwyth, a rhy flin i'w cydwybodau dcffri'-cd-

ig, yn camu i lwybr ghuach o foesoldeb.

Ond och, drueiuiaìd ! y cwbl y maent } n ti

gael yw myncd i iffférn yn fy i m ' v(h a

glân/o ychydîg, na'u cymmydogion aniúil-

aidd. Eithr hwnw sydd yn gadael flbidd

pechod, a fyddo yn troi allan o bob llwybr

vnddi. Mewn gair, rhaid yw i ti adael y

Ihwbr mwyaf cudd ÿr cwbl yn ffordd

pcchod ; hwnw sydd y tu ol i'r cae, fel y gnll-

af ddywedyd, ym meddylian y galon
;

u a'r

gr anwir ei feddyliau." lleb liyn, yr wyt

yn curo yn öfèr wrth ddrws J)nw am drn-

garedd iaddeuol. Am hyny, enaid truan,

îrâd y cwbl neu ddim. Oa ti a gedwi un
cìiwant, ti a golli un enaid. Os yw dynion

â'u bwriad ar fyned i uflem, pa ham y
maent mor foesgar ? Gwaith gorwaíd yw
rhanu yma â phechod. A_ oes arnat ofn un
pechocí, heb ofn un Ilai, sydd yn attal dy

Ìiccldwch, ac yn tynu damnedigaeth arnal,

mor sicr, «• mai gyda llai o a<ionvddwcli

i'th gvdwvbod gvsnlv,I yn brésentiol ? Y
mae mor wael a flol a chais y dyn 6edd i gael

ei grogi, ac a ddcisyfodd na chai efe er üim
ei ddwvn trwv ryw heol at y ci'ogbren, gan

ofn y pla oedcl yhddi ! Beth fydd dy eiiìiill,

bechadur truan, os i nffern yr iii, er i ti

fyned yno t'rwy dy anwyhodaeth, anghred-

iiiiaeth, balehder "ysbiydol, &c, etto, trwy

gael dv gvlcharwain fel ag i ochel y pla o

halogrwydd cyhoedd ? Ö Syrs, ystyriwch

ond ìawiider ac anrhydeddusrwydd yr am-

modau y cynnygia Duw heddwch arnynt.

Pa chwant sy mor foddhaol a buddiol ag y
tai llosgi yn üffërn am dano ? Pan oedd

Darius n ffoi o flaen Alecsander, efe— at

ddiangc yn gynto'r perygl—adaflodd maith
ei goron bwsig, oedd ar ei ben yn ei atial.

Ac a oes unrhyw chwant mor ddymunol

yn dy olwg di, fel na elli ei adael o'th ol,

vn h'vtrach na syrthio i ddwylaw cyfìawnder

Duw ? Ond mòr syfrdan yw dyn fíbl, fel y
raedrai Pagan doeth ddal syiw ar hyny.
" Nyni a cìybiwn mai y pethau hyny yn

unig y talom arian am danyntsydd yn cael

eu prynu gètìýiri ; ac am y pcthau y talom

ëíri hùnain [eín heneidiau'] er mwyn eu cael,

ein bod yn eu cael yn rhad." >$eneca.

DOSB. IV.

4. Wedi i ti fod yn tìyddlawn i ganlyn y
cyfarwyddiadau blaenorol, yr wyt yn awr

ar líbrdd deg i gael dy anturiaeth dra dy-

munol i ben. Prysura, gan hyny, mor fuan

ag y mae modd, at orsedd gras, a chyflwyna

dy erfyniad yn ymostyngol i Dduw, ar iddo

ymheddychu â thi. Ìë, dwg gyda thi gred-

iniaeth y cci di ef yn barotach i dderbyn y
cais nag yr wyt ti"i'w gynnyg. Yn unig

edrych pà beth a wnei di yn ddadl i gym-

mhell Duw, a pha le yr wyt yn gosod dy

hyder ; na byddo yn dy edifeirwch neu dy

ddiwygiad di. Chwareu y mareiandwr â

Duwìyddai hyn. Gwybydd nad yw efe yn

ymofyn am í'asnachwr i gyfnewid âg ef,

ond am erfyniwr truan i ymbil arno.
^

Na
ruthra at ei drugarcdd ychwaith, heb Griet,

fet y gria cneidiau anwybodus
;
ymaflyd

vn V tíieddÿf gerfvdd y llafri fyddai hyn, yii

lle 'gerfyd'd y d'wrn. Caiff y cyfryw eu

collfam a'u marwolaeth oddi wrth y dru-

garedd hono y gallasent gael eu lPachub

drwyddi, pe yrymaflasent ynddi fel y mae

Du vn ei chynnyg iddynt, sef trwy Grist.

" Ymafled yu'fy nerth i, fel y gwnelo hedd-

wch â mi ;"ac efe a wna heddwch «1 mi ;'

Esa. xxxvii. 5. A pha le y mae ncrth ach-

ubol Duw yn sefyll ond yug Nghrist ì Y
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mae wedi gosod cymmhorth ar yr un cadarn

hwn ; un a ddichon achub hyd yr eithaf y
rhai oll sydd yn dyfod trwyddo at Dduw.

Nid gattú bá thrugaredd Duw (ynddi ei hun)

a'th geidw di, ond ei gyfammod, ei nerth,

a'i árugaredd, fel y mae hi yng Nghnst.

Ýmafael yng Nghrist, a dyna fraich Duw
yn dy afàel ; nis gall efe daro yr enaid sydcl

â'i afael yn hon. Yn wir, y mae daioni

hanfodol Duw yn ddadl gref at annog yr

enaid tlawd i bwyso ar yr addewid yng

Nghrist am faddeuant, pan ystyrio fod y
Duw sydd yn addaw heddwch i'r credadyn

yn Dduw y mae ei natur yn faddeugar, ac

yn drugaredd ei hun; ond pe ni buasai

addewid yn rhwymo y drugaredd hon ibech-

aduriaid truain trwy Grist, ni fuasai ond

cysur gwan o gredu fod Duw yn dda.

Èfe a allasai ddàmnîo holl hil Adda, a'i

ddaioni hanfodol heb fod dan yr ammheu-
aeth leiaf. Nid yw yn un brycheuyn ar

hollalluogrwydd ei nerth ef, ei fod heb

wneuthur y cwbl sydd yn ei allu. Efe a

allasai, pe gwelsai yn dda, ^greu mwy o

fydoedd nag a greodd ; ond \iid oes i ni

sail i gredu y gwna efe, aò nid yw yn llai

hollalluog am beidio ; felly, efe a allasai

achub yr angylion syrthiedigynghydâphlant

Adda syrthiedig. Nid yw ei drugaredd yn
rhy brin i'r fath fwriad, pe gwelsai efehyny

yn addas ; ond gan na roddodd efe un add-

ewid am y fath beth, nid ydyw daioni han-

fodol Duw yn peri i'r diáfliaid un gwir gysur

na gobaith am ymwared. Etto, parhau yn
dda y mae Duw. Ac yn ol a ailaf gael allan

o'r gair am y rhai hyny o blant dynion sy'n

esgeuluso Crist, neu yn ddirmygus yn
gwrthod ei iawn ef, ac yn rhedeg at ddai-

oni neu drugaredd anaddawedig Divw, fel y
ddadl a wnânt o ílaen brawdle Crist am
faddeuant ac achubiaeth, y cânt cyn lleied

budd oddi wrthi a'r diafliaid eu hunain : a

hyn, pa un bynag ai trwy anwybodaeth
unig o'r efengyl, ai trwy y rhagfárií ä fag-

odd eu rheswm balch yn erbyn y fFordd á

ddengys hi, i wneuthur ein heddwch â Duw
trwy iawn Crist drosom. Bwriwch, gyfeill-

' ion, fod i lywydd yn rhydd osod cyfraith,

wrth yr hon y llywia efe ei bobl, a chym-
meryd llw difrifol ar gadw yn dn ati ; a

allai nrwgweithredwr, collfarnedig wrth y
ddeddf hon i farw, ddisgwyl ymwared trwy
appelio oddi wrth y gyfraith at dosturi a

natur radlawn y llywydd? Yr wyf yn
addef fod rhai wedi llwyddo ac achub eu

bywydau trwy gymmeryd y fíbrdd hon :

eithr hyn a fn, naill am fod y llywydd yn
annoeth yn gwneud y gyfraith, neu yn an-

flÿddlawn o ran cadw ei lw. Y naill na'r

llall nis gellir ei gyfrif i Dduw anfeidrol

ddoeth a sanctaidd, heb gabledd. Y mae
efe wedi gosod deddf, a elwir deddf ffydd,

am achub pechaduriaid truain trwy Grist
;

ac y mae dan lw i'w chyflawni yn iachawd-

wriaeth pob un a gredo yng Nghrist, ac

hefyd yn namnedigaeth pob un na chredo :

ac i sicrhau y cwbl, rhoddodd Grist ar ei

lw i fod yn ffyddlawn yn ei swydd, i'r hwn,
fel offeiriad, yr ymddiriedwyd am gaffael

prynedigaeth ; a'r hwn a eistedd yn Farnwr
yn y dydd mawr i ddadgan y dcìedfryd o

ollyngdod neu gondemniad. Gwylia, gan
hynj, bechadur truan, rhag cael dy dynu
oddi wrth hyderu yn gwbl ar Grist, Mab
Duw, a Duw a dyn yn un person, yr hwn a
roddodd ei einioes i lawr yn ol cyttundeb

â'i Dad, i wneuthur cymmod dros bechod y
byd, ac sydd yn awr yn cynnyg i ti y gwaed
hwnw a dywàlltodd y pryd hyny, fel gwerth

yn nwylaw dy ffydd at y Tad, am faddeuant

a hedclwch. Ië, na thyner di, pe deuent

i'th alw oddi wrth Grist at Grist — oddi

wrth Grist oddi allan i ti at Grist oddi fewn
i ti, fel y gwna y Jesuit, yn y Crynwr, i

fewn pa un yr aeth efe yn awr ; fel yr ar-

ferai y mynachod gynt fyned i mewn i'w

delwau ceuol, fel y gallent oddi yno dra-

ddodi eu celwyddau trwy safnau eu saint

tybiedig, ac felly hudo y llíaws heb dclim

drwg dybiaeth am eu dyhirwch. Felly yn
union y mae y Jesuitiaid yn y dyddiau hyn
yn traddodi eu sothach Pabaidd allan o en-

euau y Crynwyr. Bwriad sydd yn fwy
peryglus, fel y mae yn fwy ddichellgar, na'r

llall. Mae gormod o oleuni wedi tori allan

i'r hen ddelw-chwareuwaith hwrnw gael

achles : ond er focl dynion yn rhy galli roddi

clust i foncyff neu faen ; etto y mae gwedd
sanctaidd mewn sant byw yn galw am y
fath barch, nes yw Satan wedi cael allan yn
foreu, ac felly y caiff hycl ddiwedd y bydâ

mai dan y fanteli hon y mae iddo y drwg-
dybiaeth leiaf. Wel, pan ddelo efe i'th alw

oddi wrth Grist oddi allan i ti, at Grist o'th

fewn, dinoetha di yr athrawiaeth o'i haraeth

foddhaol; ac mewn iaith eglur, dy alw y
mae oddi wrth ymddiried yng nghyfiawnder
Crist a weithiwyd ganddo ef drosot (ac sydd,

trwy fiydd, i'w wneud yn eiddo ti,er dy gyf-

iawnhâd ger bron Duw), at waith tufewnol o

ras a wnaed ynot gan Ysbryd Duw, er dy
adnewyddiad a'th sancteiddiad, yr hyn a

elwir weithiau yn "greadur newydd," a
" Christ ynom." Yn awr, oni wnaethost ti

gyfnewidiad gwj ch, os gollyngaist dy afael o

Grist, yr hwn yw dy gyfiawnder, i bwyso ar

greadur, ac un egwan hefyd, Duw a'i gyr;
'ie, gall dy gydwybod ddywedyd (oddi eithr

ei bod heb ddeall, ac wedi ei rhoddi i fyny i

gredu celwydd) fod hwn mor llawn o amry

w

wallau, fel nad yw ond megys gwythien o

aur, yn gymmysg â llawer mwy o bridd a

sorod, o'r hwn ni fyddi di byth yn lân nes dy
roddi yng nghrochan puredigaeth y bedd.

Edrych atat dy hun, Gristion
; y mae yma

fater bywyd a marwolaeth : rhaid yw i ti

fawr brisio gras Crist ynot ; ie, nid oes dim o

hono o'th fewn onid wyt yn ei brisio yn fwy
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na'r hoil íynyddoedd o aur a fedd y byd

;

etto, na hydera ar y Crist hwn, neu ras

Crist ynot am Cywyd ac iachawdwriatth ;

o herwydd felly ti a roddi fri ar y cre-

adur ttwch law Duw, ac a osodi Grist

ynot i wrthsefyll Crist oddi allan i ti. Da
yw i briodferch wneud cyfrif mawr o lun
ei gwra roddes efe iddi, yn enwedig os yn
debygiawn iddo, acyn fwyaf oll os wedi ei

dynuâ'ilawcf ei hun: ond t, a chywilydd-

usfyddai iddi ffol-serchu ar hwnw, mor bell

ag i ddiystyru ei gwr; a phan fyddo arni

eisieu arian dillad,neu y cyftelyb, niyned, nid
at ei gwr am y cwbl, ond at y Uun arodd-
odd efe iddi. Y mae gras y Cristion yn
cael ei alw yn Grist ynddo, am mai ei lun
a'i ddelw ef ydyw ; a'i fod yn gwneud y
Cristion mor debyg i Grist. Y llun hwn,
o herwydd ei debygrwydd i sancteiddrwydd
Crist, dy briod, yr hwn a'i tynodd â bys
ei Ysbryd ei hun yn dy enaid, y mae yn
haeddu ei fawr brisio. Ond pa fath wan-
bwyll a fyddai i ti droi dy gefn ar yr Ar-
glwydd Iesu Grist ei hun, á'r hwn y'th bri-

odwyd trwy ftydd, a phan fyddo arnat
eisieu maddeuant a chysur, ac y mynit gael

y nef a dedwyddwch, disgwyl am y rhai
hyii, nid oddi wrth Grist, ond gan dy ras?
O! a ddiolcha Crist i ti am roddi bri ar

ei greadur, er anfri i'w bersoneihun?

PENNOD VII.

Annogaeth, meicn chwech o bethau neillduol, ì'r

rhai sydd mewn heddwchâ Duw.

Defn. 2. Ychydig eiriau yn chwanegol i

chwi, y rhaiygwnaed eich heddwch âChrist.

1. A ydwyt ti wedi cael heddwch á

Duw ? Edrych am beidio gwneud heddwch
â phechod. Hwn a dorodd ar dy heddwch
â Duw. Yn awr, bydded i'th heddwch â

Duw ddechreu rhyfel âg yntau, a rhy£el i

barhau. Yn sicr, nis gelli anghofio y cam
a'r golled annhraethol a ddaeth i ti

trwydddo : bydd i bob munydyn o fwynhâd
melus o 3}duw, cariad mynwesol yr hwn a

gefaist etto yn ol ynddedwyddus, dy helpio

i gadw tân digder a dial yn llosgi yir dy
galon, yn e.byn y gelyn melldigedig hwnw
a'th daflodd ac a'tíi gadwodd cyhyd oddi

yno. Y mae Duw yn awr, mi obeilhiaf,

wedi ennill dy galon trwy ei drugaredd
faddeuol, i'w garu ef yn anwyl am ei

gariad attat ti. Pa fodd bellach y gelli di

edrych yn llonydd ar unrhyw chwant yn
dyfod dan ymherio allan o'i lechfan (dy galon

wyf yn feddwl), am waradwyddo dyDduw
a'i ras ynot? Yn Athen, fe gynnhyrfwyd
ysbryd Paul ynddo, wrth weled dianrhyd-
eddiad ar Dduw trwy goel-grefydd ereill

;

ac oni chynnhyrfa dy ysbryd dithau, wrth ei

weled yn cael ei waradwyddo gan y balch-
der, anghrediniaeth a phecliodau ereill, a
wnànt hyn o'u hymguddfa yn dy enaid dy
hun? O Gristion, myfyria ryw wrolwaitli
ardderchog yn eu herbyn : a thuag at
ddurio dy galon yn well, a'i chryfhau yn
erbyn poh meddaÛiâd at bechod, dwg waed
a cblwyfau dy Iachawdwr gyda tlii i'r

maes yn llaw dy ffydd. Bydd i olwg ar y
rhai ìiyn, yn sicr ennyn cìig dy galon yíi

erbyn y chwantau a fu yn ei wanu a'i la'dd

ef, yn fwy nae y darfu 'i ddillad gwaedlyd
Caisar—a ddelid i fyny gan Antony—gyn-
nhyrfu dinaswyr Éhufain yn erbyn ei

leiddiaid ef. O, gwel mor greulawn y trin-

asant hwy Arglwydd y gogoniant, a'r lle y
dodasant ef mewn bedd yn Waradwyddus, a
than sel gryfach nag a feddai dyn i'w gosod
arno—y feíldith ddyledus i ni, bechaduriaid,
na allasid byth ei thori yn agored ond gan
ei fraich hollalluog ei ìiun. Ac yn awr,
Gristion, agaiö'y rhai hyn a fu yn lleidd-

iaid, nid i ddyn ond Duw, (canys gwaed
Duw oedd hwnw a dywalltwyd : Âct. xx.

28,) ddiangc rhag y dial a fynai Duw ei

gael arnynt trwy dy law di ? I ba ddiben
arall y mae yn eu gadael yn fyw yffl

dy enaid, ond i ti gael y cyfle i ddangoa dy
gariad at Griat, trwy redeg dy ddagr o
farwhad i'w calon ? Ni cliafodd Alecsan-
der fwy o anrhydedd trwy ei fuddugol-
iaetliau mawrion yn y maes, na thrwy ei

ymddygiad addas yn achos ei dad marw,
Phylij), pan y dialodd ei farwolaeth waed-
lyd ef, cyn gynted ag y daeth i'r orsedd,

trwy ladd y lleiddiaid ar fedd ei dad. 0,í

dangos dithau, Gristion, dy gariad at dy
Iachawdwr anwyl, trwy syrthio ar dy
chwaniau melldigedig, ahynyarfrys: byth
na âd lonyddwch iddynt, nes cael eu gwacd,
am iddynt dywallt ei waed ef. Hyd oni

wneléch hyn, yr wyt yn cydsynio â'r creu-)

londeb oll a wnaed arno ef. Hyn, hyn yw
yr anrhydedd a gaiff yr holl saint ; ac i

hyn y ?hodd%""^d cleddyf dau-íiniog yr, :

Ysbryd yn eu dwylaw, sef " i wncutliur

arnvnt y farn ysgrifcnedig ;'' Salm cxliJ

6, 9,
2. A gymmododd Duw â thi ? Bydd

dithau barod i ymgymmodi â phob tm a
wnaetli gam â thi. Y mae Duwyn disgww
hyn ar dy law. Y niae i ti achos i fa<ldeu

i'th frawd er mwyn Duw, a faddeuodd i ti er

mwyn ei bur drugaredd. Nid wyt li, wrth
faddeu, yn gwneud ond yr hyn sydd yn
ddyled arnat i'th frawd ; citìir Duw a

faddettodd i ti pan nad ocdd yn dy dUyled o

ddim ond digofaint. Nid rhaid i ti

feddwl, mi obeithiaf, dy fod yn dy iselu dy
liun yn y weithred, er i ti faddeu i'r adyn
t ruanaf yn y fro: gwybydddy fod yn gwneud
hyn ar ol dy well. Y mae dy Dduw wedi

ymostwng yn îs, pan ymgymmododd &

thydi, ie, y ceisiodd hyn ar dy law di.i ac
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heb anfrî arno eî hun, yr Ucliel a'r Dyr-
ehafedig. Nag e, trwy anghymmodlonedd
ac ymddîal, ti a iseli dy hun, y mae yn
debygol, i'r radd isaf y gelli': o herwydd
trwy y rhai hyn yr wyt yn crymu, nid yn
unig islaw dy naturnefolaidd, onddy natur

ddynol* Nid oes neb ond y diafol, a'r rhai

sydd ar ei ddelw, yn elynion anghymmod-
àdwy. Tân uffern yw y tân sydd yn an-

niffoddadwy. "Y ddoethineb sycíd oddi

uchod," y mae yn hawdd ei thrin. Tydi
yn Gristion, ac yn dwyn tân uffern o'th

amgylch ? Pa fodd y gall hyny fod ? Pan
welom blentyn yn or-wyllt a dìalgar, er ei

ddyfod o rieni tyner, ni a arferwn ddy-

wedyd, Y mae yn rhyfedd genym o ba le

y cafodd efe ei dnedd ffyrnig a thaeog ; nid

fel hyn yr oedd ei dad a'i fam. Pwy a

ddysgodd i ti, O Gristion, fod mor ddial-

gar ac annhrugarog ? Ni cîiefaist ti hyn
oddi wrth dy Dad nefol : yr wyf yn sicr

hyny.
3. A yw Duw mewn heddwch â thi? A

faddenodd efe dy bechodau ? * Beth ynte,

na anhydera ar ei ragluniaeth am unpeth
sydd yn eisieu arnat yn y bywyd hwn. Dau
beth, o'u hystyried yn dcìa, a helpient dy
fíydd yn yr aclios hwn. Yn gyntaf, pan
faddeuodd efe dy bechodau, fe wnaeth fwy
erot nag yw hyn i gyd: ac wedi iddo roddi

y mwyaf, a warafun efe i ti y lleiaf ? Mae
genyt Grist yn dy gymmodiad yn rhodd i ti.

" Pa fodd gydag ef hefyd na ddyry efe i ti

bobpeth?" Rhuf. viii. 32. Pan roddo tad

y berllan yn gyfan i'w blentyn, ffol fyddai

ammheu a yw efe yn rhoddi iddo yr afal hwn
neu arall sydd ynddi :

" Y mae pob peth yn
eiddoch chwi, a chwithau yn eiddo Crist

;"

1 Cor. iii. 22, 23. Y -mae gan yr enaid a
gymmodwyd hawl i'r cwbl. Y mae yr holl

fyd yn eiddo ef. Ond, fel na wna tad, er

sefydlu etifeddiaeth deg ar ei blentyn, adael

iddo cldal dini mwy yn ei law ei hun nag a
all efe ei iawn-drin ? felly y mae Duw yn
rhoddi i gredinwyr hawl i holl gysuron y
bywyd hwn ; etto, yn mesur allan iddynt, at

eu gwir angenion, gymmaint ag a wel ei aá-
feidrol ddoethineb ef yn addas. Felly, ni

ddylai yr hwn sy ganddo ìai nag-arall yn ei

feddiant presennol, ei gyfrif i ddirn diffyg

cariad neu ofal yn Nuw, ond i'r doethineb
sydd yn ei gariad a'i ofal, ýn rhoddi ystôr yn
oly gras afyddo ynom i weithio âg ef. Yr
hyn nid yw oncl llonaid un llestr, pe ei ty-

welltid i un llai, fe gollid ei hanner. Yn
ail, ystyria fel y mae Duw yn rhoddi y
pethau tymmorol hyn i'r rhai y mae yn
eu gadael heb faddeuant a heddwch. Er
eu bod yn fuan i gael eu taflu i uffern, etto,

tra yma ar y ddaear, y mae ei ragluniaeth yn
cyrhaedd atyut. Ac a yw Duw yn porthi y
cigfrainhyn—adaraflan? Ac a yw efe yn
peri i'w wlaw ddiferu brasder ar eu meus-
ydd hwynt, ac yn dy esgeuluso di, dybygit,

sydd yn gredadyn? Os gwna brenin borthi
bradwr yn ei garchar, yn sicr ni chaiff y
plentyn yn ei d mo'i newynu. Mewn gair,

i fwrw at gymmhwysiad (Luc xii. 28), os y

w

Duw yn ei ragluniaeth yn rhanu n or hel-

aeth ag y gwelwn ei fod i'r annuwiol ; os
dillada efe felly y fath lysieuyn—cyffelyb-

iaeth digon adcìas am yr annnwiol—yr hwn
sydd hecídyw yn y maes, ac yfory a fwrir i

sgffwrn—uffern, pa faint mwy y dillada efe

ciiwi, O rai o ychydig ffydcl?

4. A wyt ti mewn heddwch â Duw ? O,
ynte, na ddangos ddim anfoddlonrwydd
wrth un groes neu gystudd a drefno ym-
wel iad Duw i ti. Os ymwelodd efe yn gyntaf
â thi â'i drugaredd, y mae i ti achos i'w
groesawu pan ddelo i ymweled â thi â'i

wialen. Y mae genyt fel yn dy ymyl bell-

ach i felusu dy gwpanaid chwerw. Pan
ddaeth y prophwyd Samuel i Bethlehem, dy-
wedir, " Henuriaid y ddinas a ddychrynas-
ant wrth gyfarfod âg ef ; a dywedasant, Ai
heddychlawn dy ddyfodiad ?" 1 JS'am. xvi.

4. Felly, pan ddelo Duw atom mewrn rhyw
gystudd dwys, gall hyn beri i ninuau fraw-
ychu, nes y gwypom ei neges, ai heddych-
lawn ai nad ê. Yn awr, os wyt ti mewn
heddwch â Duw, y mae yr ofn drosodd ; nis

gall efe ddyfocl ond yn heddychlawn. Gelli

benderfynu fod y cystudd yn dyfod ar neges
trugaredd. Pa gyflwr y gelli di, enaid a
gymmodwyd, fod ynddo, a ddylai wahanu
rhyngot a llawenydddy heddychiad âDuw?
Ai digder dyn yr wyt yn ei ofni ? Ysgat-
fydd fod i ti elynion lawer, a'r rhaihynyyn
fawrion, a'u digder mor fawr ag y gall y
cyfryw ei fynegi. Boed felly ! A yw Duw
yn eu mysg, ai nad yw ? A yw Duw, yn ei

ddigder, yn gollwug alìan eu digder hwynt
yn dy erbyn ? Os nad yw, yr wyt yn
gwneud cam â Duw trwy fod heb sanct-

eiddio ei enw ef yn dy galon, yr hwn y mae
ei drugaredd, mi obeithiaf, yn ddigon i'th

ddiogelu rhag eu digder hwynt :
" Os yw

Duw trosom, pwy a all fod i'n herbyn ?"

Rhuf. viii. 31. Nid rhaid i ti eu hofni

hwynt, er i lu o honynt fod o'th amgylch,
m^vy na phe baent g}^nnifer o duswau o

wellt. Ac yr wyt yn gwneud cam â thi dy
hun hefyd. Pa fodd yn wir y gallwn
wneud cam â Duw heb wneud cam hefyd â
ni ein hunain ? Cyhyd ag y byddi dan rym
y fath ofn gan ddigder dyn, nid oes modd i

ti gael y prawf o gariad Duw yn ei wir fel-

usder.

Drachefn, A wyt ti yn glaf, yn dlawd, a
pha beth heb law hyny ? Onis gall Duw yn
rhesymol ddisgwyl i drugaredd faddeuol gau
dy enau rhag sisial un gair anfoddog yn
ei erbyn ef, ac attal pob edrychiad â llygad

cenfìgenus ar lwyddiant yr annuwiol ? Cofia,

ddyn, y gelli ddywedyd un gair mawr nas

gallant hwy yng nghanol eu holl rwysg a'u

gwychder bydol ;
" Er bod yma yn dlawd a
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chlaf, etto yr wyf, trwy drugaredd, niewn
heddwch â Duw. Hyn, o'i bwyso, a newid-
iai yn fuan dôn pob un o honoch ; llawen-

ydd y pechadur esmwyth arno i alar

cliwerw ; a'th dristwch dithau, Gristion, i

lawenydd. Y dywysoges Elizabeth, bren-

hines radlawn Lloegr ar ol hyny, wrth
glywed llangces wladaidd yn canu yn llon

yn y maes, pan oecìd lii, dywysoges druan,

yn garcharores ofidus, yn fwy parod ei

hochenaid na'i chaniad, er cacl gweini iddi

fel tywysoges, dywedodd, " Y mae'r llangc-

esig dlawd yn hapusach na mi." Ac felly y
pechadur, pa mor fawr ac uchel bynag yn y
byd, yntau a gyfrifai y Cristion tlotaf, yn
ei fratiau a'i waeledd,yn well adedwyddach
dyn, yn ei ryddida'i heddwch âDuw, nagef
ei hun yn ei holl wychdera'i lonfyd daearol,

pe byddai iddo ond ystyried, yng nghanol y
rhai hyn oll, mai carcharor ydyw, nid i

ddyn, ond i Dduw, o law yr hwn nid oes di-

angfa.

5. Ymgysura â hyn, y cei di sy mewn
heddwch â Duw yn awr ar y ddaear,

wledda gyda Duw cyn bo hir yn y nefoedd:
" A'r rhai a gyfiawnhaodd efe, y rhai hyny
hefyd a ogoneddodd efe :" Rhuý. viii. 30.

Ac na fedciwl y newydd da hwn yn rhy dda
neu fawr i fod yn wir. Dyma air am y
peth ; ti a weli fod nifer saint gogoneddus

y nef yn cael ei wneud i fyny o bechadur-
iaid a gyfiawnhawyd. Ni fydd na mwy na
llai o'r naill nag o'r lleill. A wyt ti wedi
dy gyfia wnhau trwy ffydd, trwy yr hon y
mae genyt heddwch â Duw? Yna, nachoìl
dy ragorfraint; eithr llawenycha gyda'th

gyd-saint yn y gobaith am ogoniant Duw.
Y mae hwn o'th flaen

;
pob dydd yn dy

ddwyn yn nes ato ; ac heb ddim a all dy
attal i'w gael o'r diwedd ; na all, hyd yn
oed dy bechodau : ac mi a wn mai y rhai

hyny yr wyt yn eu hofni fwyaf. Yr hwn a' th

ryddhaodd o dy fawr ddyled ar dy dröedig-

aeth, yn sicr efe a fedd drugaredd ddigon i

faddeu dy fân ddyledion, y darfu i ti redeg
iddynt trwy dy wendid dy hun a dichellion

Satan. Gelyn oeddit, pan aeth Duw at y
gwaith cyntaf ; ond yn awr, cyfaill ydwyt

;

ac fe fydd i hyn ei rwymo ef i wneud y
llall, fel na chollo yr hyn a dreuliodd ar y
gwaith cyntaf. Ië, gwnaed darpariaeth gan
Dduw yn ei drefniad o'n hiachawdwriattli
am y naill mor gadarn ag am y llall. Du
Crist farw i'n gwneud ni, elynion Duw, yn
gyfeillion iddo : ac y mae eíeyn awr yn byw
i ddwyn Duw a ninnau, ar ol ein heddychu
fel liyn, i gydgyfarfod yn yr un nef. le, o'r

ddau, y mae yr apostol yn rhoddi y rhagor-
iaeth i hwn i'n tí'ydd orfolcddu ynddo

:

" Canys os pan oeddym yn elynion y'n

heddychwyd â Duw trwy farwolaeth ei Fab
ef; mwy o lawer, wedi ein heddychu, y'n
hachubir trwy ei fywyd ef;" lihuf.w. 10.

Fel pe dywedasai el'e, À ellwch chwi giedu

ddarfod i Dduw eich cymmeryd chwi oedd
yn elynion gwaedlyd i ystâd o heddwch a
chymdeithas âg ef ei hun? Yn sicr, ynte,

y mae yn rhaid i chwi ei gael yn beth hawa
i'ch ffydd ddadleu oddi with gymmod igad-
wedígaeth, nag oddi wrth ddig a gelyniaeth
i gyniniod a heddwch. . A allai Crist gael y
naill trwy farwolaeth pan oedd wanaf, fel y
gallaf ddywedyd, ac yn y radd isaf o'i ym-
ostyngiad ? pa faint mwy y bydd yn alluog
i achub y rhai a heddychwyd, pan y maeyn
uchder ei fri yn llys y nef, a phob gallu wedi
ei roddi iddo : ac yn neillduoî, agoriadan
uffern a marwolaeth, i'w hagor a'u cau fel y
gwelo yn dda ?

6. A wyt ti yn heddwch Duw ? A thi

yn gwybod daioni Duw i ti dy hun, cais

ennill ereili i goíleidio yr un drugaiedd;
Nid yw y tÿ ddim mor lìawn nad oes etto

le : Luc. xiv. 22. A oes genyt neb yr wyt
yn eu caru mor fawr ag i'w dymuno yn
hapus fel ti dy hun ? Ì'e allai fod genyt
briod anianol yn gorwedd wrth dy ochr,

plant dy fru neu dy lwynau, cymmydogion,
y rhai yr wyt yn eu cymdeitlias beunydd,
neu yn agos ; a'r rhai hyn oll mewn cyflwr
anghymmodol : y rhai, os byddant feirw fel y
maent yn awr yn byw, y bydd eu heneidiau
gwerthfawr yn golledig byth, ac etto heb
feddwl mwy eu hunain am y trueni sy yn
dyfod arnynt, nag y gwna'r ddafad wirion
am waiíh y cigydcl, pan fyddo yn hogi ei

gyllell i ollwng ei gwaed. V/"ele po leiaf eu
trugaredd hwyntat eu heneidiau eu hunain,
mwyaf yw yr angen am i ti ddangos dy
dosturi atynt. Ni a gymmerwn ofaì inwy
am y rhai sydd leiaf eu gallu i gynmieryd
gofal am danynt eu hunain. ì'e byddai
genyt gyfaill yn glaf yn dy d, ac o'r fath

glefyd na fecìrai efe mo 'i helpio ei hun, a
gai cfe farw yn hytrach nag yr edrychit ti

ar ei ol ? Pe byddai baciigenyn yn gon-
demnedig i farw, er na ofalai efe ei Iiun i

yingaia am bardwn, etto yn sicr ti a retlit

ac a chamwyiti'w gaeí iddo, yn hytrach na'i

welecl } n diweddu ei ddyddiau rnor warad-
wyddus. Mewn gair, pe gwybyddit ond
f'<ul dy gymmydog ne&af ar fwriad i'w ladd

ei hun, ac i'r díben hnw, wedi cau ei hun
i fyny mewn ystafell, oni ymgynnhyrfit ti i

dori y drws, yn hytrach na'i adael i'r af-

lwydcl hwn ? Ond, och ! pa le y mae y trai»

duwiol a ddefnyddir at achub eneidiau

truain? Piieni, gyr, cymmydogioii

:

medrant edrych ar eu perthynasau yn myned
i ufl'crn o flaen eu llygaid, a phwy a O.dy-

waid wrthynt, pa ham y gwnewch fclly ?

O ! er mwyn yr Arglwycìd, bydd\\>h yn
fwy tosturiol wrth encidiau ereiìl. Yr wt
ti wedi cael gwledd ; na âd i neb sydd yn
agos atat newynu o eisieu gwybod pa le y
mae hi i'w chael. Dos, a gwahodd bawb a

weli i dý Dduw ; felly y gwnaeth Dafydd ;

" Profwch a gwelwch mor dda yw yr
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Lrglwydd * Salm. xxxiv. 8. Nid rliaid i ti

fni sen gan Dduw am anfon iddo chwaneg

westwyr. Y mae efe yn acliwyn o eisieu

hwaneg :
" Ni fynwch chwi ddyfod ataf fi',

û y caffoch fywyd ;" loan v. 40. Mae ; yn

ygwth y rhai sy yn cadw pechaduriaid

raw rhag gwneud eu heddwch âg ef trwy

ycnieithio ìddynt am heddwch gau : Gelwir

yn yn " gadarnhau dwylaw yr annuwiol,

el na ddychwelai o'i ffordd ddrygionus,

rwy adclaw iddo einioes :
" Ezec. xiii. 22. O !

aor gymmeradwy ynte sydd raid i*r gwaitli

od o ennill eneicìiau at Grist ! Nid yw y
narsiandwr yn ddig am anfon pryn-

fyr i'w ystorcìy, i brynu yr hyn y bu efe

newn cymmaint cost a llafnr i'w gael at ei

srerthu. Ac ni feia y meddyg ar neb am
Idwyn dyn claf atto, trwy iachau yr hwn
gaìl efe'beri i'r byd wybod ei-fedr a'igyf-

trwyddyd. A hyn ydyw y bwriad mawr
ÈàöriSt er ys talnij ie, a matter pennodol

^n ei weddi :' "Fel y credo y byd mai tydi

'm hanfonaist i ;" Ioan xvii. 21. Beth yw
i fwriad wrth gasglu eneidiau i mewn trwy

"as yr efengyl ond cymmeryd idòlo ei hun,

illan o'r dorf o bechaduriaid, bobl i'w enw
Act. xv. 14)? hyny yw, dethol nifer allan,

çan ddangos trugaredd i'r rhai y byddai

ddo fawr ddyrchafu ei enw ei hun ynddynt.

PENNOD VIII.

Fod heddwch cydwybod yn fendith syddiho chael

oW efsngyl, a'r eýengyl yn unig, gydàg amlyg-
iad dyblyg o hyny.

,

Deuwn yn awr at yr ail fath o heddwch
;

a hwnw yn heddwch o gysuriad, neu hedd-

wch cydwybod. Trwy yr un cyntaf yr

heddychir pechadur â Duw ; trwy hwn yr

heddychir yr enaid âg ef ei hun. Er pan
ayrthiodd dyn allan â Duw, nis gallai efe

byth gaffael gwir heddwch â'i gydwybod ei

hun. Eelly y mae yr ail heddwch hwn
mor rheidiol, fel na ddichon efe brofi mel-

usder y cyntaf, na melusder un drugaredd
arall hebddo. Y mae hwn i'r enaid megys
iechyd i'r corph

; y mae yn melusu pob
mwyniant. Dillad, pe byddent o frethyn

euraidd, ni orweddant yn esmwyth ar gefn

dyn claf. Nid oes dim a lona gydwybod
drallodus. Dygodd Moses newydd da i'r

Israeliaid gofidus yn yr Aipht ; etto, dywed-
ir, " Ni wrandawsant arno gan gyfyngdra ys-

bryd ;" Ecsod. vi. 9. Hannah, hithau,a aeth
i fyny i'r wledd yn Ierusalem gyda'i gr

;

ond dywedir, " Hi a wylai, ac ni fwytäai ;"

1 Sarn. i. 7. Yn ddiau, fel hyn yr â enaid
dolurus i'r bregeth, eithr heb fwyta o'r

wledd o'i fìaen
; y mae yn clywed addewid-

ion gwerthfav/r, etto heb dderbyn y new-
yddion da sydd ynddynt. Dywedwch wrth
un mewn blinder cydwybod, Dyma eich

priod anwyi, a'ch planthawddgar, ai ni fydd-

wch chwi lawen gyda hwynt ? Och ! y mae
doluriau y cyfryw un mor drymion, fel na
wna efe gyfrif o'r pethau hyn mwy na
gwraig Phineas o newydd y gwragedd, pan
ddywedasant wrthi, yn ei gwewyr tost, "Ti
a esgoraist ar fab." Pe gosodid y wledd
fwyaf brenhinol a fu erioecì ar fwrdd tywys-

og o fiaen y cyfryw un, byddai well ganddo,

enaid truan, fyned i gongl ac wylo, nag
eistedd a bwyta o'r danteithion hyny. Ys-
bryd cystuddiedig, pwy a'i dwg ? 'ie, pwy a'i

hiachâ ? Gelwir ambell afiechyd, gan mor
anfeddyginiaethol yw, ludibrium medicorum,

gwaradwydd y meddygon. Yn wir, y mae
y blinder ysbrydol hwn, o gydwybod gy-

huddol, yn rhoddi yr holl fyd i gywilydd

am ei gynnorthwy ofer. Y mae llawer

wedi ceisio tynghedu y drwg ysbryd hwn
allan o'u mynwesau eu hunain, ac ereill

;

ond cawsant ef yn y diwedd yn rhuthro

arnynt, «o yn eu gorchfygu^ megys y
gwnaeth y í/.r*\vg ysbry».t â meibion Scefa

:

Act. xix. 16.

Yn awr, yr wyf i ddangos mai bendith

yr efengyl, a'r efengyl yn unig, yw heddwch
cydwybod. Hi a ddywed, " Yr Iesu a

adwaen, a'i efengyl a adwaen ;" ac i'r rhai'n

yn unig yr ufuddhai hi. Dau beth, o'u hys-

tyried, a amlygant wirionedd y pwngc. Yn
gyntaf, os ystyriwn pa beth yw y ddadl a

heddycha ac a foddlona gydwybod. Yn ail,

pa fath yw y grym a'r gallu sy yn ofynedig

i gymmhwyso a gwasgu adref y ddadl hon at

y gydwybod, fel ag i'w thawelu a'i llawn

heddychu. Ceir y rhai hyn yn yr efengyl,

ac yn yr efengyl yn unig.

DOSB. i.

1. Yniofynwn beth yw y ddadl sydd yn
ddigon i heddychu c}-dwybod, fyddo wedi
ei llawn ddihuno. Yn awr, i wybod hyn,

rhaid i ni chwilio pa beth yw yr achos o'r

holl loesion hyny o fraw a dychryn, gan ba
rai y mae cydwybodau dynion ar amserau,

yn cael eu rhwygo a'u hystumio mor
erchyll. Yn awr, pechod yw y drwg. Pe
gellid llwyr ddileu y gair bach hwn (eithr

pla mawr) allan o feddyliau a chalonau
dynion,. buan y tawelid yr ystorru, ac y
byddai yr enaid fel môr tawel, llonydd, a
llyfn, heb y don leiaf o ofn i Lacru ei

wyneb. Iíwn yw y Ionah, sy'n codi y dym-
mhestl

;
yr Acan sy'n blino yr enaid. Pa

le bynag y delo hwn, fel y sylwyd am ui

frenhines fawr yn Efraingc, y mae rhyfe

yn sicr o ganlyn. Pan bechodd Adda, efe

a doddodd dlws rhagorach na'r un a
doddodd Cleopatra i'w yfed : efe a yfodd,

ar un traflwngc annedwydd, y cwbl o'r

heddwch melus hwn yn y gydwybod ; a hwn
yn fwy ei werth na'r bycl yr oedd ynddo.

Nid rîiyfedd iddo ymgodi yn ei gydwybod,
cyn gynted ag yr aeth i lawr ei wddf.
" Hwy a wybuant eu bod yn noethion ;"
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Oen. iii. 7. Eu cydwybodau a'u cyhudd-
asant fel gwrthgilwyr melidigedig. Gan
hyny, yr hyn a ddwg heddwch i gydwybod,
y mae yn rhaid iddo gwympo y Goliath
hwn, bwrw y lonah hwn dros y bwrdcl, a
thynu y saeth hon allan o'r enaid ; os amgen,
ni dderfydd y rhyfel ; ni lonydda yr ys-
torm ; a'r archoll dwfn yn y gycíwybod
ni cheuir, ac ni iacheir. Yn awr, blaen
gwenwynllyd saeth pechod ydyw euog-
rwydd: hwn, trwy» ei bigiadau a'i boeniad
parliaus, sy'n cadw y peehadjir truan yn
aflonydd ; ie, weithiau mewn dirboen a
àychryn anoddefadwy ; a thrwy hyn y mae
'y creadur dan wys i farn, ac yn rìiwyin i'r

gosp ddyledus am ei bechod. A chan nad
yw hon yn ddim llai na digder diderfyn yDuw byw am byth, y mae yn rhaid i hyn
osod y creadur truan niewiì ing arswydus,
gan y disgwyl ofnadwy am dani yn ei gyd-
wybod gyhuddol. Gan hyny, y neb a fynai
gael dadl a heddycha ac a gysura gvdwybod
drallodus sy yn gorwedd ac yn rhostio ar ymarwor hyn o g Duw, a envnwyd gan
euogrwydd, y mae yn rhaid iddo, at ddi-
ffodd y tân hwn, ddwyn i'r dyn y newydd
sicr o'r genadwri orfoleddus hon, fod ei

bechodau oll wedi eu maddeu, a bod Duw
dig, yrhwnsy yn ei frawychu mor fawr,
wedi ei gymmodi âg ef yn ddiammheuol, ie,

yn dragwyddol. Hyn, ac nid un ddadl arall,
a wna gau safn cydwybod, a dwyn i'r cre-
adur wir heddwch á'i feddyliau ei hun.
"Hafab, cymmergysur," medd Crist wrth y
claf o'r parlys, "maddeuwyd i tidybechod-
au ;" Mat. ix. 2. Nid, Cymmer grsur, rhodd-
wyd i ti iechyd, er iddo gael hyny hefyd,
ond maddeuwyd i ti jdy bechodau. Pe
deuai cyfaili at ddrwgweithredwr ar ei
ffordd at y crogbren, gan roddi clwm o
flodeu peraidd yn ei law, a pheri iddo ym-
gysuro, ac arogli hwnw ; och, ni ddygai
hyn oud llonder gwan i'w ganlyn i galon y
truan sy yn gweled y dienyddle o'i flaen.
Ond, pe deuai un oddi wrth y bronin â
phardwn ganddo, gan ei roddi yn ei law, ac
erchi iddo ymgysuro ; liyn, a hyn yn unig,
a gyrhaedd galon y dyn truan, ac a'i lleinw
yn ebrwydd â llawenydd dirfawr. Yn
ddiau, y mae rhywbeth llai na thrugaredd
faddeuol yn beth mor aneffeithiol i gydwy-
bod drallodus tuag at ei rhyddhau a'i hedd-
ychu, ag a fyddai y fath flodeuglwm yn
llaw carcharor ar fin marw. Y mae cyd-
wybod yn gofyn cymmaint i'w boddloni a
Duw ei hun i'w foddloni yntau, am y cam a
wnaeth y creadur âg ef. Ni ddichon dim
dynu cydwybod oddi wrth gyhuddo, oud vr
hyn sy yn tynu Duw oddi wrth fygwth.
Swyddog Duw yw cydwybod, yr un a rydd
efe ar waith i ddal y pechadur. Yn awr,
ni fedd y swyddog awdurdod i ryddhau ei

garcharor, ar ryw ammodiad dirgel rhyng-
ddo ef a'r carcharor ; ond ymwraudaw a'wna

efe a lawn dalwyd y ddyled, neu a fod dlon-
wyd y^gofynwr : yna, ac nid cyn hyny, \
mae efe yn rhydd oddi wrth ei garcharor.
"Wele, nid oes i ni bellach ond un cam
chwaneg i'w roddi at ddwyn yr eglurhad c
hyn i ben.
O ba barth y daw y newydd da hwn, fod

Duw mewn cymmod âg enaid tlawd, a bod
ei bechodau wedi eu maddeu ? Yn sicr, c

efengyl Crist, ac nid o un Ile arail. Yma
yn unig y mae y cyfammod heddwch rhwíg
Duw a phechaduriaid i'w ddarllen : yma y
dangosir yr aberth a bwrcasodd y ma ideu-
ant hwn

; yma y dadguddir y moddion i

bechaduriaid truain gael budd y pwra|
hwn; ac felly, yma yn unig y dichon j
gydwybod gyhuddol gael heddwch. Pe
buasai i'r Israeliaid brathedig edrych ar ryw
wrthddrych arall, heb law y sarph bres,
byth ni iachesid hwynt : felly, ni iacheir y
gydwybod a frathwyd trwy edrych ar ddim
heb law Crist yn addewid yr efengyl. Y
Lefiad a'r offeiriad a edrychasant ar y àjn
archolledig, ond ni fynent ddyfod }m agos
ato

; yno y gallasai orwedd a threngi yn° ei

waed, o'u rhan hwynt. Y Samariad dai-
onus a dywalltodd olew i'w archollion ef.

Nid y ddeddf, ond Crist trwy ei waed, sy'n
golchi, yn ystwytho, yn cau i fyny ac yn
iachau y gydwybod archolledig. Nid oes
yn yr holl fyd ddiferyn o olew i'w gaJ
sydd o ddim gwerth i'r diben hwn, hetí
law yr hyn sy'n ddarparedig ac yng nghadw
yn phiol yr efengyl. Fe offrymwyd helaeth-
rwydd o aberthau yn yr eglwys IuddewiJ
etto, pe rhoddid holl waed yr anifeiliaid
hyny ynghyd, a dywalltwyd o ddechreu
ddiwedd yr oruchwyliaeth hono, ni allasai

y cwbl lonyddu un gydwybod, na golchi
ymaith un pechod. Buasai cydwybod
pechod, yn ol ymadrodd yr apostol \llcb
x. 2), sef euogrwydd yn eu cydwybodau,
yn aros o hyd heb ei ddileu er y rhai hyny
i gyd, os gwahenid hwynt oddi wrth yr
hyn oedd yn eu harwyddocad ysbrydoL
A'r rheswm a roddir yn adn. 4, " C'anya
ammhossibl yw i waed teìrw \ geifr dvnu
ymaith becliodi.u." Nid oes dim cyfatteb-
iad rhwng gwaed anifeiliaid, pe ctíwyddai
yn afon, ie, yn fôr, a drwg haeddiant y
pechod lleiaf. Y mae pechod dyn yn
haeddu morwolaeth dyn, ~a hono yn dra-
gwyddol i enaid a chorph yn uffern. Dyma
y pris a osododd Duw ar ben pob pechod.
Yn awr, gan fod marwolaeth anifeiliaid
mor bell islaw y tâl a ofyn cyfiawnder
dwyfol, fel iawn am y can/a wna pechod
âg ef

; y mae yn rhaid fod hyny yn fyr yr
un modd at heddychu cydwybod y pechad-
ur: canys y mae hi yn gofyn cymmaint
i'w boddloni, ie, yr uu peth yn gwbl, ag
sydd yn ofynol i foddloni cyfiawnder Duw

|
ei liun.

Eithr yn yr efengyl, wele newydd gor-
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foleddus a ddygir i glustiau y pechadur,

am "ffynnon wedi ei hagor yno, yr hon o

ran ei gwerthfawrogrwydd sy gymmaint
suwch law y pris y mae cyfiawnder dwyfol
yn ei ofyn am bechod dyn, ag ydoedd gwaed
teirw a geifr islaw iddo : a hwnw yw gwaed
Jesu Grist;" yr liwn a'i hael-dywalltodd ar

y groes, gau gael trwyddo "i ni dragwydd-
lüldeb rhyddhâd ;" Heb. ix. 12. Dyma y
Idrws y daw pob gwir heddwch allawenydd
trwyddo i'r gydwybod : o herwydd hyn y'n

;

cyfarwyddir i seilio ein hyder a sugno ein

cysur yma, ac nid yi\ un lle arall.

I Nesawn â chalon gywir, mewn llawn

ihyder ffydd, wedi gianhau ein calonau oddi

wrth g}
rdwybod ddrwg ;" Ileb. x. 22.

Oaffwch ar hyn : glanhau oddi wrth

gydwybod ddrwg. Y mae cydwybod wedi

ei gosod mewn swydd, i farnu am waith a

chyílwr dyn, ai drwg ai da, ai heb hedd-

ychiad, ai wedi ei gael. Os bydd y cyfiwr

yn dda, yna y mae hi i ryddhau acliysuro

;

os drwg, yna i'w gyhuddo a'i gondemnio.

Gan hyny, y gydwybod ddrwg ym.ayw cyd-

wybod yn cyhuddo. Oddi wrtìi y gydwy-
íbod ddrwg hon y dywedir ddarfod ein

glanhau neu ein taeneliu, sef ein rhyddhau
trwy waed Crist yn daeneliedig arnom.

Am bechod y mae y gydwybod ddrwg yn
cyhuddo ; ac i ddigofaint, neiî y gosp

ddyledus am dano, y mae hi yn condemnio

y creadur truenus : a chael taenelìiad â

gwaed Crist ydyw cael cymmhwysiad o

waed Crist at y galon, trwy yr Ysbryd, er

maddeuant a chymmod â Duw. Yr oedd
taenellu dan y gyfraith yn arwyddo glan-

hâd yr un a daenellid felly oddi wrth bob
aíiendid deddfol : Lef. xiv. 6 ; ie, a gìanhâd

y credadyn oddi wrth bob afìendid pechad-
urus, trwy waed Crist, a arwyddoceid trwy
waed yr aberthau hyny. Am hyn y
gweddiai Dafydd, " Glanhâ fì âg isop, a mi
alanheir ;" Salm. li. 7, hyny yw, cymmhwysa
waed Crist atfy nghydwybod derfysglyd, fei

y gwnaent hwy, gyda thusw o isop, â

gwaed yr anifail y trochid ef ynddo, ar y
gwaban-glwyfus i'w lanhau, " Yna,"
medd efe, " mi a lanheir

;
golchir ymaith

y pechod hwn, sydd yn awr yn brawychu fy

nghydwybod ; a byddaf mewn heddwch,
fel pe ni phechaswn." At y taenelliad gwaed
yma y mae yr Ysbryd Glân yn cyfeirio, Heb.

xii. 24, lìe y dywedir i ni ddyfod,tan oruch-

wyliaeth yr efengyl, "at Iesu, cyfryngwr
cyfammod gwell, ac at waed y taenelliad, yr
hwn sydd yn dywedyd pethau gwell na'r

eiddo Abel ;" hyny ydyw, pethau gwell yn

y gydwybod. Yr oedd gwaed Abel yn
daenelledig trwy yr euogrwydd o hono ar

gydwybod Cain, yn llefaru cieddyfau a

saethau, uffern a damnedigaeth. Eithr y
mae gwaed Crist, o'i daenellu ar gydwybod
pechadur truan crynedig, yn llefaru cyni-

Biod a heddwch, Hyn a elwir yn "ymatteb

cydwybod dda tuag at Dduw trwy adgyf-

odiad Iesu Grist ;" 1 Pedr iii. 21. Y mae
ymatteb yn arwyddo fod holiad

;
ymatteb

tuag at Dduw yn arwyddo fod holiad gan
Dduw ar y creadur. Yn awr, yr holiad a
feddylir sy gan Dduw ar y creadur truan,

gellir di^nad hyn fel ei gynnwysiad : pa
beth sy genyt ti i'w ddywedyd (sydd yn
bechadur, a thrwy felldith fy nghyfraith
gyfiawn i wedi dy farnu i farwolaeth a
damnedîgaeth) pa ham na byddai i ti farw

y farwolaeth a ddadganwyd yn erbyn pob
pechadur 1

Yn awr, yr enaid a glywodd am Grist ; a
chan glywed a'i derbyniodd trwy ffydd i'w

galon, yw yr un, a'r unig un, a all atteb yr
holiad hwn, fel ag i foddloni Duw neu ef ei

hun yn ddiau. Cymmerwch yr atteb fel y
mae wedi ei ffurfio, ei addasu, ie, a'i osod
fel yn y genau i bob credadyn gan yr apos-

tol Paul :
" Pwy yw yr hwn sydd yn

damnio ? Crist yw yr hwn a fu farw, ie, yn
iiytrach, yr hwn a gyfodwyd hefyd, yr hwn
hefyd sydd ar ddeheulawDuw, yr hwn hefyd
sy'u erfyn drosom ni ;" Rhiíf. viii. 34. Y
cyfryw atteb yw hwn fel na ddichon Duw
ddadleu i'w erbyn. Ac am hyn y mae Paul,

gan arddangos y rhai crediniol oll, yn gor-

foleddu yn y grym anorchfygol sydd yndclo

yn erbyn holl elynion ein iachawdwriaeth

:

"Pwy a'n gwahana ni oddi wrth gariad

Crist ?" adn 35, ac yn myned rhagddo i

ofyn gwaethaf angeu a diarliaid gyda'u

cymdeithion oll, i ddilyn eu cais yn erbyn y
credinwyr, sydd â'r gwarchglawdd hwn o'u

hamgylcìi. Ac o'r diwedd, y mae yn lledu

ei faner fuddugoliaethus, ac yn myned o'r

maes yn yr hyder sanctaidd hwn, na chaiff

dim byth, bydded y peth a fyddo, eu drygu
hwynt: "Y mae yn ddiogel genyf na ail

nac angeu nac einioes, nac angylion na thy-

wysogaethau...ein gwahanu ni oddi wrth
gariad Duw, yr hwn sydd yng Nghrist Iesu

ein Harglwydd ;" adn. 38, 39. Ynddo ef

y mae yn gosod ei faner i'w chadw, ac yn
trysori ei holl hyder. Ond yr wyf yn ofni

fy mod yn rhy faith, os oes modd bod yn
rhy faith ar y testyn hwn, y wythien gyf-

oethocaf yn holl fwnglaAvdd trysor yr

efengyl.

DOSB. II.

2. Amlygiad a gymmerir oddi wrth y
gryma'r gallu sy'n ofynedig i wasgu y ddadl

hon adref afc y gydwybod, fel ag i'w boddloni

hi, a pheri iddi ymlonyddu yn hyn. Cio an-

hawdd i'w drin yw cydwybod. Er i'r agoriad

fod yn atteb iddo, sef i'r ddadl a ddefnyddier

i'w chysuro,fodynaddasachref, etto, os bydd
i'r agoriad hwn fod mewn llaw wannasgall
ei droi yn y clo h wn, a hyn a fydd bob am-
ser pan na byddo ond llaw creadur yn unig

i'w ddal, ni ymegyr cydwybod ; hyny yw, ni

ddattodir ei
:
hammheuon a'i hofnau. Na;

rhaidyw.i.hyaiod yn waith yr Ysbryd,
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onid e, ni wneir mo hono byth. Swyddog
.Duw yw cydwybod ; felly, er i'r ddyled fod
wedi ei thalu yn y nef, etto, ni ollwng hi yr
enaid yn rhydd nes y delo gwarant oddi yno
i awdurdodi hyn. A phwy a all ddwyn
hon ond Ysbryd Duw? Ac felíy, megys
nad yw yng ngallu y rhai a fyddo o ddeutu

y carcharor truan i roddi iddo gysur nes y
delo newydd o'r llys ain fwriad y breiiin yn
ei achos, felly yma, yn yr achos hwn,
"Pan esmwythao efe, pwy a anesmwytha '? a
phan guddio efe ei wyneb, pwy a edrych
arno ?" Iob xxxiv. 29. Yn awr, dau betîi a
wnaf at ddwyn yr amlygiad hwn i ben.

Yn gyntaf, dangos mai yr efengyl yn unig
sydd yn egluro Ysbryd Duw i ni, dan y
golygiad o Ddiddauydd. Yn ail, yr addas-
rwydd a'r digonedd rhyfeddol a fedd yr Ys-
bryd Glân i lonyddu a diddanu cydwybod
euog drallodus. Y cyntaf a ddengys nad
yw heddwch cydwybod i'w gael o un lle

ond o'r efengyl. Yr ail a brawf ei fod i'w
gael yno yn ílawn a helaeth.

laf. Yr efengyl yn unig a fynega am Ys-
bryd Duw fel Diddanydd i bechaduriaid
truain. Yn wir, y mae swydd ddiddanol
yr Ysbryd Glân yn seiliedig ar iawn Iesu
Grist. Wedi i Grist dywallt ei waed, a
thalu i lawr gyflawnbrisheddwch pechadur
â Duw, y mae efe ar ei ddychweliad i'r nef
yìi gweddio ar ei Dad am iddo anfon y Di-
ddanydd. ìti allasai Grist ddeisyf hyn gan
ei Dad, na'i J)ad ganiatau hyn iddo, ond ar
gyfrif eifarwolaeth, yr hon sydd yn diogeiu
cyiiawnder Duw rhag cael cam na choíled
trwy y diddanwch a cìdwg yr YsbrycLGlân
i fynwes y pechadur crediniol. Mae Crist

yn mynegi cymmaint a hyn i'w ddisgyblion:
" Onid ät fi, ni ddaw y Diddanydd atoch

;

eithr os mi a äf, mi a'i hanfonaf ef atoch ;"

Ioan xvi. 7. Attolwg, craíTwch, y mae yr
Ysbryd, fel Diddanydd, yn aros nes i Grist
fyned i'r nef i'w ddanfon i lawr ; a dim lle

i Grist yno nes gorphen y gwaith y claeth

efe arno. A pha beth oedd hwiiw ond pwr-
casu heddwch â Duw i bechaduriaid tlod-

ion crediniol trwy ei farwolaeth waecìlyd ì

Ar hyn, deued pan fyno, y mae yr Ysbryd
'yn barodi gael ei anfon fel Diddanydd, cyn
gynted ag yr ymddangoso efe yn y nef
gyda'i waed fel Eiriolwr. Ond o ba Ic, felly,

y cafodd saint yr Hen Destament eu hedd-
wch a'u cysur, y rhai oedd yn oesi cyn i

Grist ddychwelyd i'r nef, ie, cyn iddo ddis-

gyn o'r nef i'r ddaear? Yr wyf yn atteb,

ar yr un cyfrif y oa'wsant eu cysur ag y
cawsant eu cymmod. Hwy a gymmcdwyd
trwy waed Crist, yr liwn mewn eílaith

ydoedd " Oen wedi ei ladd er dechreuad y
byd ;" a hwy a ddiddanwyd gan Ys]
Crist, yr liwn y mae ei swydd ddiddanol
o'r un dyddiad a swydd gyfryngol Crist,

Megys yr oedd yr holl faddeuadau (pardons)

a gawsant yn deilliaw o'r gred neu yr ym-

çldiried oedd i Grist, yr hwnoedd yn rhwyr
i ddodi ei einioes i lawr yng nghyflawnde
yr amser

; felly, y cwbl o'r diddanwch
dywalltodd yr Ýsbryd i'w cvdwyboda
ydoedd ar gyfrif yr un ymddiiied oed
i Grist; yr hwn, megys yr oedd arn
farw ar y ddaear, dros bechaduriaid, yn
nghyfíawnder yr amser, feîly hefyd ym
ddangos yn y nefoedd trwy rinwedd yr iaw
a wnai ei farwolaeth, ac yno eiriol gy$
Tad am Ddiddair.chl.
Y mae gan yr Ysbryd ei swydd fel D

ddanydd oddi wrth gyfammod yr efengyl
ac ni allasai efe byth ìefaru gairogysuron
ar y cyfrif efengylaidd hwn. Yn ganhmo
pan y mae y Tad yn ei anfon ef feì D;
ddanydd, y mae yn ei anfon yn enw Cris
yr hwn a wnaeth y rhwyg i fyny rhyngä
ef aphechaduriaid(/oa;ìxiv.26); hv
er ei fwyn ac ar ei eríyniad ef. Ië; J
yw yr ysbryd yn diddanu, pa beth y ma
yu ei fynegi? Y newydd da a ddwg eí

yw newydd yr efengyl :
" Ni lefara o ìion

ei lìun, ond pa bethau bynag a glywo a lei

ara efe ;" loan xvi. 13. Yr ystyr yw, pa
ddel efe i ddysgu, nid dwyn ríiyw oleu neu
ydd a wna efe, croes i hwnw sydd yn Llt

wyrchu yn yr efengyl ; ond yr un gwii
ionedd a bregcthodd Crist ynddi, hwnw
ddysg efe pan fyddo yn diddanu : y cyífei

îau a wnânt i fyny ei gysuron adfywìol e

ydynt y rhai sydd yn tyfu yng ngardd y
efengyl : fel yn adn. 14: "Efe a'm gogor
eddai; canys efe a gymmer o'r eiddof, a

a'i myuega i chwi ;" sef fy marwolaeth, f

haçüdiant, fy adgyfodiad, fy esgyniad, f

eiriolaeth, a fy addewidion a bwrcaswyd
a seiiwyd â'm gwaed : y rliai hyn a gyrt
mer efe, ac a fynega am danynt i chwi e

eich cysura'ch ílawenydd bythol. Ac felly,

p

heb y rhai'n, buasai yr Ysbryd, sy'n Genìiac
wr Crist, yn fyr o genadwri o'r natur gysun
hon i'w dwyn i bechaduriaid truain. li

yn lle bod yn Ddiddanydd, efe a fuasai y
gyhuddwr ac yn boenwr. Yr hwn sydd y
awr yn cyd-dystiolaethu â'n hysbrydoedd'i
er ein cymmodiad, ein mabwysiad,' a'n iacî

awdwriaeth, buasai yn uno â'n cydwyboda
euog yn ein herbyn, ac er ein condemnia
a'n dii:

2il. Yv ydwyf i ddangos addasrwyd
rhyfedd yr Ysbryd i'r swydd ddiddanai»
hon, a ddengys yr efengyl ei bod gandd<
er Uonyddu a boddloni cydwybodau pect

aduriaid truain a digysur. Yr ydych wei

clywed fod yr efengyì yn rhoddi dadl Ca\

gonol i dawelu y gydwybod fwyaf teifys«.

lyd yn y byd, sef yr iawn cyílawif a wnaet
Crist i Dduw trwy ei werthfawr wae
dros bechaduriaid. Ond pe gadewsid
dyn truan i ddefnyddio hyn, yn ol y gore

o'i allu, er ei gysur, efe a allasai orwedd y
hir ddigon, yn rhuo gar. ddychryn ei gyc

wybod boenedig, heb esmwythad, o ddiÜ'y



EEENGYL TANGNEEEDD. 51

diferyn o*r balm meddyginiaethol liwn iddi.

Ond, fel y bu i ddoethineb a chariad Duw
: ymddangos yn y darpariad o Iachawdwr
' galluog, i gaffael i ni dragwyddol
r bryniad, felly hefyd o Ddiddanydd addas,

sy mor alluog i gymmhwyso atom y pryniad
hwn. Gelwir ei ddiddanwch ef yn gysur
cryf. Dangosodd Crist ei nerth pan yr
agorodd byrth y bedd, ac y gwnaeth. ei

ffordd allan o'r carehár tywyìl hwnw trwy
ei adgyfodiad gogoneddus : trwy hyn " efe

a eglurwyd yn Eab Duw mewn gaílu," fel

y dywed yr apostol: Rhuf. i. 4. Ac yn
wir, ni wna gallu llai mo'r tro i agor y
daeard y mae cydwybod euog yn gauedi'g
ynddo, a'r dyn fel yn rhydd ym mysg y
meirw, yn eifeddyliau anobeithiol eiìiun

;

canys os creffwch yn dda, y mae yr un
maen & sel ar gydwybod y pechadur, i'w
gadw i lawr rhag adgyfodi i gysur, ag oedd
ar fedd Crist, i'w gacîw i lawr íiiag adgyfodi
i fywyd. Beth oedd y ma'en trymaf, y sel

gryfaf ar Iesu yn marw, i'w gadw rliag
cyfodi ? Nid'y maen a cìreiglodd dyn arno

;

nid y sel y meddyliodd yr ludclewon sicr-

hau y becîd â hi ; ond melldith y gyfraith
am bechod, a clreiglodd cyfiawncler dwyfol
arno :

_
hon a bwysodd yn drymaf ar Grist,

yn ddigymmhariaeth. Ni aìlasai yr angel
ei hun a dreiglodd ymaith y maeu, ddîm
Bymmud y felldith. Yn awr, edrychwch
ar fedd y gydwybod drallodus, II e y mae ei

heuogrwydd ei hun wedi ei gosod—Pa fath
yw hwnw? Dim ìlai. na dyfnder uffern,
yn ol ei hofnau a'i disgwyliadau alaethus
presennol. Yr wyf yn ddamnedig, yr wyf
yn greadur colledig byth, yw yr iaith a
seinia y fatb un o hyd yn ei glustiau ei

hun. Oncl ymofynwch pa beth sydd yn ei

^gadw i lawr yn y bedd hwn ; beth sy'n
atfcal, nad ellid helpio yr adyn truan allan
o'r pydew erchyli hwn, ac i dderbyn rhyw
"gysur! Och! efe a ddywecl i chwi"nad yw
'bnd ofer ei gysuro ef; fod yr holl olew
hwn, a dywelltwch ar ei ben ef, yn myneii
i gyd yn ofer. Nag ê, pechadur coliedig
-yw efe; y mae mellcìith Duw yn glynu fel
dagr yn ei galon ef

;
gwg Duw yn gor-

wecld fel mynydd o blwm ar ei gydwybod
ef

; oddi eithr i chwi allu rhoddi eichììaw
yn ei fynwes, a thynu allan y naill, neu
trwy fawr nerth dreiglo ymaith y Ila.ll, am-
nihossibl yw i chwi ei gyfodi ef ì heddwch
na chysur yn ei gydwybod druenus. Chwi
a welwch mai yr un becld-faen sydd ar y
üdau. J

Ond er dy dragwyddol gysur, gwybydd
enaid truan, a sicrhawyd feì hyn, dan y
teimlad o'r felldith dclyledus i'th 'bechodau

;

megys mai yr un jw y pwys svdd yn dy
gadw di rhag cysur ag a fu yn gorwedd ar
Grist i'w gadw ef rhag bywyd felly ; fod yr
W» grym a gallu yn anfonedig i'th gyfodi di
i gysur, ag a aìluogodd Grist i gyfodi i

,

fywyd. Yr un Ysbryd, yr hwn a gadwodd
yr Arglwydd Iesu rhag gweled llygredig-
aeth yn y bedd, ac a attaìiodd angeu, pan
oedd Cnst megys yn ei safn, fel nad aliai
ymborthi arno, ddim mwy nag y gallai y
morfil dreulio Ionah yn ci gyfîa ; îe, ac a
fywhaodd gorph marw Crist, gan ei cyfodi
mewn anrhydedd, nid yn unig i fywyd, ond
i anfarwoldeb hefyd : efe vw yr un a en-
fyn Crist fel ei genhadwr, i ddyfod a bodd-
loni ei blant truain ar y ddaear, am ei gar-
iad ef

, ìe, a chariad ei Dad atynt er ei fwyn
ef. Y mae gan yr Ysbryd bendigedig hwn
bob priodoldeb Diddanydd : y mae efemor
bur a sanctaidd fel na ddichon dwyllo : am
hyn y gelwir ef, " Ysbryd y Gwirionedd ;"

Ioan xiv. 17. Os dywed efe fod dy bech-
oclau wedi eu maddeu, ti elli ei gredu—ni
wenieithia efe; pe ni byddai felìy, efe a
ddygasai i ti genadwri arall ; canys efe a all
roddi sen a cherydd yn gystal a díddanwch,
argyhoecldi o bechod yn gystal ag o gyfiawn-
der. Y mae efe mor ddoeth a hollwybodol,
feì nas gellir ei dwyllo. Ni churodd Ys-
bryd Duw erioed yn y cam ddrws, ac ni
roddodd ei lythyrau mewn cam law, fel y
gall dyn wneud, yn enwedig lle y byddo
personau yn dra thebyg. Y mae yr Ys-
bryd yn llwyr hysbys o galon Duw at y
creadur, ynghyd â'i gynghorion a'i fwriad-
au oll yn ei achos :

" Yr Ysbryd sydd yn
chwilio pob peth, ie, dyfnion bethau Duw
hefyd" (1 Cor. ii. 11); a pha rai yw y dyfn-
lon bethau Duw a olyga yr apostol, ond y
cynghorion o gariadsy yn gorwedd yn ddwfn
yn ei galon, hyd oni byddo i'r Ysbrýd eu tynu
allan a'u rn^megi i'r creadur? Gwelir hyn
wrth adn, 9. Efe hefyd a j-r holl an-
sawdd calon dyn. Peth rhyfedd fyddai, pe
ni wyddai y neb a wnaeth y gell-gist am bob
llogell sydd ynddi. Y maerhywychydig wr
wedi amgylchu y byd mawr, fel y dywed-
wn; ond am fyd bach y dyn, fel ei galwn,
erioed ni chylchynodd yr un creadur mo
hono â'i wybodaeth: naddo, ni wnaeth
Satan hyn, er ei fod yn orchwyl ganddo dros
gynnifer mil o fíynyddoedd, i'w gael allan
yngwbl. Eithr Ysbryd Duw, y mae efe yn
ei adnabod drwyddo oll, fel y dywedwn ; a
chan ei fod yn gwybod cynghor Duw a
chalon dyn, nis gellir ei dwyllo.
Mewn gair, y mae efe mor anorchfygol,

fel nad all neb luddias effeithiolrwydd ei
gysuron.^ Y maddeuant a gyhoeddodd
Nathan i Dafydd, nid oedd yn glynu mor
dJn ag y dymunasai y gr duwiol ; ac am
htfíy, yn Salm li., y mae yn taer erfyn am
ddiddanwch y Dicíclanydd. Yno chwi a'i
cewch ef ar ei liniau yn llefain am gael
drachefn y llawenydd a gollasai, ac am
gadarnhâd i'w galon lesg gan hael Ysbryd
Duw. Er y medri ditíiau drechu dyn, a
thrwy dy ddychymmyg athrist dy hun, a
dichellion Satan

;
sy'n liunio gwahan-nodua,
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at dy law, osgoi rhag y dadleuon a ddwg
Crístionogion a gweinidogion at dy gysuro

;

etto, pan ddel yr Ysbryd ei liun, dyna

ddiwedd ar bob dadleuon. Nis gall Satan

ddal i ddadleu âg ef ; na, yna diflanu awna
yr ysbryd celwyadog, a'n hofnau ein hunain

hefyd, fel y ff tywyllwch o flae« yr haul.

Mor hyfryd a nerthol y gwna yr Ysbryd
ddiddanawl i ffrwd o lawenydd lifo dros y
gàlon, fel na ddichon yr enaid ganfod ei

bechodau yn yr euogrwydd o honynt, mwy
nag y canfyddai Noah y pentyrau pridd pan

öedd y ddaear oll dan ddwfr.

PENNOD IX.

Cerydd i dri math o ddynion sydd yn irosedda yn

erbyn yr heddwch a ddwg yr efengyl.

Defn. 1. Yn gyntaf, Ai bendith 'yr

efengyl ydyw heddwch cydwybod ? Y mao

hyn yn ceryddu tri math o bobl.

DOSB. I.

1. Y Pabydcüon, y rhai mewn effaith a

wadant hyn, trwy wadu y dichon neb

wybod yn y bywy'd hwn, od'di eithr trwy

ddadguddiad anghyfíredinol, ei fod yn

blentyn i Dduw, ac yn un a achubir. Hyn,

pe byddai wir, a ddrylüai yn estyll mân y
llestri ym mha un y ceclwir llawenydd a

heddwch tu mewnol y Cristion. O ba le y
deillia yr heddwch sydd genym gyda'incyd-

wybodau ein hunain, ond oddi wrth y wy-

byddiaeth fod genym heddwch â Duw ?

" Wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, y mae
genymheddwch tuag at Dduw;...trwy yr

hwn hefyd y cawsom ddyfodfa trwy ffydd

i'r gras hwn, yn yr hwn yrydym yn sefyll, ac

yn gorfoleddu dan obaith gogoniantDuw ;"

'llhuf. v. 1, 2. Os gadewir yr enaid truan

mewn ansicrwydd yma—ac oni ddichon yr

efengyl amlygu i ba le y mae ei dyniad ;
i'r

nef, ai i uffern—yn iach i bob heddwch tu

mewnol ;
yna gall y Cristion tlawd ddy-

wedyd am dano ei hun â chalon grynedig,

fel y dywed Ioan mewn achos arall, am yr

hwn sydd yn casau ei frawd ;

a Y mae yn

rhodio mewn tywyllwch, ac ni yr i ba le

v mae yn myned ;" 1 Ioan ii. 11. Yn ddiau

gellid ei galw hi yn efengyl ofnau ac am-

mhcuon, yn hytrach nag yn efengyl

heddwch. Ond ai dyna ben uchaf y
fendith a ddwg yr efengyl i'r saint, yr hon

oedd yn agos i waelod y felldith agyhoedd-

odd y ddeddf yn erbyn pechaduriaid—

y

byddai " eu hèinioea yng nghrog gyferbyn a

hwynt, ac yr ofnent nos a dydd, ac na

fyddent sicr o'u heinioes?" Deut. xxviii.

06. Dynion hyfion sy'n beiddo rhoddi

anffurfiad mor "
hyll ar wyneb glân yr

efengyl—gan ddangos Crist yn ei addewid-

ion gwerthfawr yn llefaru mor ammheua
wrth ci saint ag y gwnai tíatan jü ei oraclau

wrth ei goel-grefyddwyr ! Am fod eu
rhagrith hwynt yn peri achos iddyut am-
mheu am eu hiachawdwriaeth euhunain, ac

heb oddef iddynt gymmhwyso cysur yr add-
ewidion atynt eu hunain ; a raid iddynt am
hyn gau i fyny y ffynnonau hyn o iachawdi
wriaeth oddi wrth y rhai sydd yn ddiffu-

ant, a gosod y bai ar yr efengyl, er mai eu
drygioni yw yr unig achos ? Ëithr y mae
rhyw ddirgeíwch anwiredd a gafwyd o'r

diwedd wrth wraidd yr athrawiaeth ddi-

gysur hon o'r eiddnt. Y maent yn geraint

lled agos i Iudas, yr hwn ocdd leidr, ac yn
dwyn y gôd. Y mae ganddynt hwythau
gôd hefyd, yn yr hon y dodant fwy o aur ac

arian a ddwg yr athrawiaeth hon iddynt,

nag a fu gan Iudas erioed yn ei gôd ef. Er

y gwnai athrawiaeth gras yr efengyl i bech-

aduriaid truain ddwyn mwy o heddwch i

gydwybodau ereill, pe gwelid hi yn ei go-

goniant noeth yn eu mysg ; etto, y mae yr

ofn coelgrefyddol y cadwant eneidiau anwy-
bodus ynddo yn dwyn mwy o arian i'w

pyrsau hwynt. Ac y mae hyn yn gorwedd
mor agos at galon eu crefydd hwynt, nes yw
yn rhaid ir efengyl, Crist, nef, a chwbl,

blygu iddo.

DOSB. II.

2. Y mae y rhai hyny i'w ceryddu a

ffurfiant luniau tra angharuaidd yneu tybiau

ffol eu hunain am yr efengyl, fel pe na

byddai dim heddwch cydwybod a chysur tu

mewnol i'w cael ynddi; a hyn i gyd am eu

bod yn gweled y rhai a'i proffesant hi, nas

gallant ddangos fod ganddynt ddim mwy o

hedd a chysur er pan ydynt gydnabyddus

â'r efengyl nag oedd ganddynt o'rblaen, neu

a feddant hwy eu hunain sydd etto yn ddi-

eithriaid iddi : 'ie, fe allai eu bod yn dangcj

niwy o drallod ysbryd. Dymunwn i'r cyf-

ryw gymmeryd y pethau hyn, mewn ffordd

o attebiad, i'w hystyriaeth ddifrifolaf.

]af. Ystyriwch mai nid gwir Gristionog-

ion yw pa^b sydd yn ymhongian wrth yi

efengyl trwy broffes ; ac nad oes bai ar yr

efengyl, er nad ydyw hi yn rhoddi allan y
trysor hwn ar bawb a honant gydnabydd-

iaeth â hi. Y mae Ysbryd Duw yn rhy

ddoeth a chywir i osod ei sel wrth bapui

gwag. Y mae y gweinidog yn wir yn cyn-

nyg heddwch i bawb a'i derbynio ; ondlley

niae yr efengyl yn taraw wrth galon ffals, nid

erys yno :
" Oni bydd y tyn deilwng, dy-

chweìed eich tangnefedd atoch ;" Mat. x 13.

Megys y dychwelodd y golomen yn ol i'i

arch pan welodd fod y ddaear dan dtlwfr.

felly y gwna Ysbryd Duw ddwyn ei

gydag ef yn ol i'r nef oddi wrth en^id sydti

yn aros hyd yr awr hon yn nhrwyth pcchod

yn mwydo yn ei ffìeidd-dra. Pa le j

gall y golomen nefol hon gael gorphwysdrí

i wadn ei throed yn y fath enaid 'ì Ac £

lefara efe heddwch i'r enaid hwnw naa gal

efe ei hun gael gorphwysfa ynddo ì
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2. Mewn golygiad ar y rnai sydd yn
Gristionogion diffuant, cywir o galon, y
mae amryw ystyriaethau a eglurant yr ef-
engyl, fel newydd da, ac fel efengyl heddwch
a clîysur.

^

(laf.) Y mae rhai, sydd yn Gristionogion
diffuant, ac etto heb ddeall athrawiaeth yr
efengyl mor oleu ag ereill ; ac y mae eu
diffyg o oleuni llawenydd a chysur yn eu
cydwybodau yn deillio o'r diffyg goleu yn
eu dealltwriaethau. Nid yw anwybodaeth
y gweithiwr yn un aufri i'r gelfyddyd

;

y mae mwy yn y gelfyddyd nag yn y celfydd-
ydwr. Y mae cyflawnder o gysur yn
egwyddorion yr efengyl, ond nid w
pob Cristion wedi cyrhaedd y "golud
sicrwydd deall i gydnabyddiaeth dirgelwch
Duw, a'r Tad, a Christ ;" yr hyn y cyfar-
wydd a'r apostol y Colossiaid ato, megys
modd arbenig at hyn, "fel y cysurid eu
calonau hwynt ;" Col. ii. 2.

(2il.) Am rai sydd yn deall yr athrawiaeth
o iachawdwriaeth trwy ffydd yng Nghrist,
yr unig sylfaen i gyfodi a chynnyddu gwir
gysur aheddwch cydwybod arno ; etto, hwy
a allant, trwy eu diofalwch yn eu gyrfa
Gristionogol, neu fod heb rodio yn ofalus
wrth reol yr efengyl, eu difuddio eu hunain
y pryd hwn o'r heddwch melus a allasai
yn amgen lifo i'w mynwesau oddi wrth
addewidion yr efengyl. " Cynnifer ag a rod-
iant yn ol y rheol hon, tangnefedd arnynt ;"

Gal. vi. 16. Ac os felly, pa fai a ellir ei
osod ar yr efengyl ? Er i'r pin fod o'r fath
oreu, a'r Uaw yn fwyaf medrus, nid ysgrif-
ena hi ar bapyr gwly

1

: er hyn, ni feiwn
ar y llaw na'r pin, ond ar y papyr. Os bydd
calon y dyn, pe byddai efe y sant enwocaf,
dan halogiad chwant presennol, heb edifar-
hau am dano, nilefara unaddewid heddwch
wrtho. Ehodiwr afreolus yw efe ; ac ymae gan yr Ysbryd ei wialen i chwipio y
cyfryw

; dim bwydydd melus o lawenydd a
heddwch i'w croesawu â hwynt yn yr
agwedd hono.

(3ydd.) Am y rhai a rodiant yn ddyfal
wrth reol yr efengyl—trwy ymgais diffuant
wyf yn feddwl—a thi heb weled eu bod yn
meddu y fath heddwch a chysur ag y son-
iwn am dano, yr wyf yn atteb,

(1.) Gallant fod yn ei feddu, a thi heb
wyuod hyny. Nid y fath iawenydd yso-afn
chwerthmllyd ag sy gan y byd yw llawen-
ydd a heddwch y saint. Peth dwys yw
gwir lawenydd. Y parlawr y croesawa
Jsbryd Crist y Cristion ynddo, ystafeil
duniewnol ydyw ; nid y nesaf i'r heol, i

« v ,,*•
el° heibio Sael ar°gl y wledd.

Y dieithr nid yw gyfranog o'i lawen-
ydd ef ;

' Diar. xiv. 10. Gall Crist a'r
enaid fod ar swper oddi mewn, a thi
heb gymmaint a gweled un ddysglaid yn
myned i mewn, na chlywed y gerddoriaetn
Bydd yn seinio mor beraidd yng nghlustiau

y Cristion. Fe allai dy fod yn tybied ei fod
yn fyr o heddwch, am nad yw yn ei wyneb-
pryd yn crogi arwydd allanol o'r llawenydd
a'r heddwch sydd o'i fewn. Och ddyn tru-
an

! oni all fod gan y sant gydwybod hedd-
ychol, gy^a gwedd ddifrifol, ie, athrist, gys-
tal ag y meddi di a'th gyfeillion" galon fiin,

pan nad oes dim ond hindda yn eicli gwyn-
ebau ? " Wrth chwerthin y bydd blin ar y
gaìon ;" Dìar. xiv. 13. Yn sicr, meddwl ymae am chwerthiniad yr annuwiol. Nid
yw y tebygrwydd i wlaw un amser yn fwy
gyda hwynt na phan y byddo yn heulo : y
mae eu cydwybod yn trymhau pan fyddo y
wyneb yn chwerthin. Felly, i'r gwrth-
wyneb, nid oes un amser fwy o heddwch a
chysur i'w cael yn mynwes dyn duwiol, nag
ambell waith pan fyddo ei wyneb yn wlyb
gan ddagrau. Pe deuit i mewn, a chlywed
y Cristion yn cwynfan ac yn galaru, gydag
ocheneidiau a dagrau am ei bechodau yn er-
byn Duw, ti a elit adref gan achwyn ar y
grefydd drymllyd hon, a'r cyflwrtrwm.y
mae y dyn ynddo. Ac etto, gall y dyn y
tosturit ti felly wrtho, ddeisyf arnat gadw
hyn i ti dy hun, a bod heb ei dreulio yn
ofer^ yn ei achos ef. Ni fynai efe fod heb
y tristwch hwnw sydd yn dy darfu ái mor
bell, er yr holl lawenydd a ddichon y byd
ei roddi, yn ei "hoewder mwyaf a'i ym-
ddangosiad gwychaf. Y mae dirgelwch yn
y tristwch hwn nas gelli di ei ddyfalu.
Gwybydd, gan hyny, fod y fath dristwch ac
mgder calon ag sydd yn codi oddi wrth eu-
ogrwydd pechod, a'r disgwyüad brawychus
am ddigofaint Duw yn dâl am bechod

; a
thristwch arall sydd yn deilliaw, nid oddi
wrth ofn digofaint yn tarddu o euogrwydd,
ond oddi wrth y teimlad o bechod°yn bod
etto yn yr enaid, ac yn cymmhell y Crist-
ìon ì wneuthur y peth sydd yn dianrhyd-
eddu y Duw hwnw a faddeuodd iddo ei
bechodau. A hwn yw y tristwchsydd weith-
ìau yn peri i'r saint gael eu cyfrif yn bobl
athrist a digysur, ie, pan y mae eu calonau
mor llawn o gysur ag y daliant, gan yr ys-
tynaeth am drugaredd faddeuol Duw. Y
tristwch hwn nid yw ond fel cawod haf,
yn toddi gan y prawf o gariad Duw, fel
hono gan yr haul cynhes, ac yn gadael yr
enaid, megys yr ardd o berlysiau y maeyn
disgyn arni, yn fwy iraidd a pheraroe^
aidd.

(2.) Er fod rhai eneidiau gwerthfawr a
ymwasgasant â Christ, gan gofleidio yr
efengyl, heb gael etto eu dwyn i or-
phwysdra yn eu cydwybodau eu hunain,
ond yn parhau am dro dan ryw flinderau
o ddiffyg boddlondeb yn eu hysbrydoedd
eu hunain

; etto, ie, y pryd hyny, y mae gan-
ddynt heddwch cydwybod mewn golygiad
triphlyg : yn y gwerth, yn yr addewid, ac
yn vr had.

(a) Y mae gan bob gwir gredadyn.
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heddwch. cydwybod (in precio) yn y I

gwerth. Y mae yr efengyl yn rhoddi y
gwerth hwnw yn ei law ag a'i pwrcasa yn

|

BÌcr ; a hwnw yw gwaed Crist. Dywedwn
|

mai aur yw yr hyn sydd yn werth aur
;

j

yrhyn y gallwngael ei newid yn rhwydd am
aur. Y cyfryw yw gwaed Crist : y mae yn
heddwch çydwÿbod, am fod i'r enaid ymae
ganddö gael ei newid am hyn. Nis gall Duw
ei hun roddi nacâd i'r creadur truan sydd yn
gweddîo aryr ammodauhyn: "Arglwydd,
dyro i mi heddwch eydwybod, dyma waed
Crist yn werth am dano." Yn ddiau, gallyr

byn a dalai y ddyled gaflfacl ysgrifen rhydd-

hád. Heddwch cydwybod, rhyddh&d ydyw
dau law Duw ; tystiolaeth fod y ddyled

oedd ar y dyn i "gyfiawnder Duw wedi ei

th»lu. Ý mae gwaed Crist wedi gneud
hyuy, y peth mwyaf i'r credadyn

;
gan hyny,

gwna y llaJ! syddynbeth llai. Pe byddai y
fath ddiod feldygol ragorol, a ddygai iechyd

yn idifeth i bob un a'i cytnmero, gallem yn
ddiogelddywedyd, cyn gynted ag y llyngcai

y clafddyn hi, ei fod wedi yfed eiiechyd: y
maeo'ifewnef, ernad yw efe yn bresennol

yn fceimlo ei iacìiâd. Ymddengys hyny
mewu amser.

(b.) Mewn addewid. Y mae gan bob
gwir gredadyn heddwch cydwybod yn yr

addewid : ac ni a gyfrifwn yr hyn y byddo
genym rwymiad sicr am dano, gystal ag
arian parod yn y pwrs. " Yr Arglwydd a
fenditîiia ei ìbobì âthangefedd ;" Salm xxix.

11. Y mae wedi llawn fwriaclu hyn ; ac

yna pwy a'i Uuddia ? Y mae yn werth i

chwi ddarllen y Salm i gyd, i weled ypwys
a rydd Duw i'r addewid felus hon, at

galonogi ein ffydd wrth ddisgwyl y cyf-

lawniad o honi. Pan fyddo terfysg wedi
llenwi mynwes y creadur truan, a'i gydwy-
bod yn croch-fygwth tân a chleddyf, llid a

di'al gan Dduw am ei bechodau, nid oes

dim sydcl yn fwy anhawdd iddo gael lle yn
ei galon ef na meddyliau neu obaith am
heddwch a ciiysur. Yn awr, y mae y Salm
drwyddi oll yn daugos pa bethau mawrion
iydd yng ngallu Duw, a hyny heb ymdra-
fferthu mwy na dywedyd gair. " Llef yr
Aiglwydd sydd mewn grym ; llef yr Ar-
glwydd sydd mewn prydferthwch ;" adn.
4—"y mae yn dryllio y cedrwydd, yn
gwaagaru y fflamau, yn peri i'r aniaíwch

grynu, ac i'r ewigod lydnu." Y Duw hwn,
yr un a wna hyn oll, sydd yn addaw ben-

dithio ei bobl â thangnefedd, allanol a thu-

mewnol : o herwydd, lieb yr heddwch
tumewnol hwn, er y gallai efe roddi iddynt

heddwch [oddi allan], etto, ni allai efe byth

eu bendithio à thanguefedd, fel y mae yno
yn addaw. Heddwch trwm, omd e, fyddai

cael heoiydd llonydd, oncl tori gwythienau

gwaed yu ein tai ì Etto, anfeidrol drymach
yw eael heddwch yn ein heolydd a'n tai,

pnd rhyfel a gwaed yn ein cydwybodau euog.

Pa heddwch n ddichon creadur truan ei flasu

na'i archwaethu, tra ymaecleddyf digder
I )iiw wrth wddf ý gydwybod, dim lieddwch à
Duw ei hunan / Gan hyny/ y mae Crist
wedi pwrcasu yr heddwch o faddeuant, i

gafiael heddwch cydwybod i'w bobl a gaf-
odd faddeuant ; ac yn ganlynol, y mae
wedi ei adael iddynt yn yr addewid

:

" Yr wyf
3
rn gadael i chwi dangnefedd

;

fy nhangnefedd yr ydwyf yn ei roddi i

chwi ;" Ioan xiv. 27. Lle y gwelwch
ei fod ef yn Destamentwr i adael, ac
hefycl yn Gymmynweinydd i gyflawni ii

ewyllya ei hun ; i roddi allan â'i ddwylaw
ei hun yr hyn a adawodd ei gariad i gred-
inwyr. Felìy, nid oes le i ofni nachyflawn-
ir ei ewyllya ef yn gwbl, gan ei fod ef ei hun
yn fyw i edrych at hyny.

(c.) Ynyrhad. Y mae gan bob eredadyn
yr heddwch tumewnol hwn yn }

rr had.
" Hauwyd goleuni i'r cyíiawn, a llawenydd
i'r rhai uniawn o galon ;" Salm xcvii. 11.

Pa le yr hauwyd hyn ond yng nghwysau
mynwes y credadyn ei hun, pan fwriwyd i

mewn yno egwyddorion gras a sancteidd-

rwydd gan Ysbryd Duw ? Oddi wrth hyn
ei gelwir yn " heddychol ffrwyth cyíìawn-

der ;" Ileb. xii. 11. Y mae }
rii tarddu mor

naturiol oddi wrth sancteicìdrwydd ag y
gwna unrhyw fìrwyth yn ei ryw oddi wrth
ei hâd priodol. Y mae yn ddiau yn wir
iawn fod yr hâd hwn yn tarddu ac yn
addfedu i'r ffrwyth hwn yn gynt niewn
rhai nag y gwna mewn n.rei\ì. Nid yw y
cynauaf ysbrydol hwnyn dyfod mor gynnar
i bawb a'u gilydd, mwy nag y mae y Jlall

sydd yn allanol. Ond dyma y cysur, pwy
bynag y mae pryd hau o ras wedi bod ar
ei enaid, efe a gaiff ei bryd cynauaf hefyd
o lonyddwch : y mae Duw wedi ymrwymo
at y ddeddf hou mor gadarn ag am y
ìleill

; y rhai " ni pheidiant mwy holl

dclyddiau y ddaear ;" Gen. viii. 22, i'e, yn
gadárnach : canys ymrwymiad fr byd yn
gyffredin oedd hwnw, nid i bob gwlad yn
bennodol, a thref neu faes ym mhob gwlad;

y rhai a allant fod heb gynauaf, a Duw er

hyny yn cadw ei air. Ond ni allai Duw
gadw ei addewid, pe byddai ond i un sant

fod byth heb ei bryd medi :
" Yrhwnsydd

yn myned rhagddo, gan ddwyn hâd gwerth-
fawr, gan ddyfod a ddaw mewn gorfoledd,

dan gludo ei ysgubau ;" Sahn cxxvi. 6.

Ac am hyn
}
T
j chwychwi, y rhai a dybiwch

mor wael ani yr efengyl, a'i profteswyr hi,

am nad yw eu heddwch a'u cysur ddim wedi
dyfod etto, gwybyddwch ei focl ar y fìbrdd

atynt, ac yn dyfod i aros gyda hwynt liyd

byth ; tra y mae eich heddwch chwi yn
mynedoddi wrthychbobmunydyn, ac yn sicr

o'ch gadael heb obaith am ei ddyc'nweliad

atoch mwy. Nac edrych pa fodd y mae y
Cristion yn dechreu, ond yn diweddu. Y
mae Ysbryd Duw yn ei argyhoeddiadau, yn



EFÍSffGYE TAN-G-NTEFEDD>

dyfod i'r enaid gyda pheth dychryn ac ofn,
yn terfyiiu gyda hedd a llawenydd ; fel y
dywedwn am y mis Mawrth, y mae yn
dyfod i mewn fel llew, ac yn mvned allan
feloen. " Ystyr y perffaith, ac edrych ar yr
uniawn

; canys diwedd y gwr hwnw fydcl
fengnefedd ;" JSalm xxxvii. 37.

DOSB. III.

3. Mae hyn yn ceryddu y rhai a fedd-
yliant iachau eu cydwybodau â rhyw-
beth heb law balm yr efengyl

; y rhai a
adawant y dyfroedd byw o gysur sydd yn
llifo o'r ffynnon hon, a agorwyd gan Grist
yn yr efengyl, i dynu eu heddwch a'u cysur
allan o bydewau o'u cioddiad eu hunain.
Y mae dau o'r rhai hyn—pydew anianol a
phydew deddfol.

1 af.
^
Y mae rhai yn meddw! tynu eu hedd-

wch alian o bydew anianol. Nid oes mwy o
amrywiaeth o foddion a chfferîau gorwael
yn cael eu harfer at iachau cryd neu grynfa
y corph, nag a geir o gynghorion anianol,
arferedig gan bechaduriaid mewn hunan-
dwyll, iymiachau o'r grynfa a\ídygir gan
ofn chgllonedd Duw ar eu cydwybodau
euog\ Y mae rhai, os bycldant dan radd o
ddeífroad gan y gair, ac yn teimìo eu
calonau yn fferu o'umewn, gan ryw ychydig
o feddyliau difrifam eu cyflwrgresynusan-
dwyol, hwy a darawant at physygwriaeth
Fíelics

;
yr hwn, cyngynted ag y dechreuodd

ei gydwybod glafychu dan bregeth Paul, a
gafodd ddigon ar y pregethwr, ac a wnaeth
y brys mwyaf i gael y sn anfoddhaol
hwnw o'i ben. " Ffelics a ddyehrynodd, ac
a attebodd, Dos ymaith ;" Act xxiv. 25.
Fel hyn y try Ilawer eu cefn ar Dduw;
hwy a ddiangant mor bell ag y gallantoddi
wrth yr ordiuhadau hyny, y gymdeithas,
neu ba beth bynag arall a fydclo yn debygolo
grafu eu cydwybodau, ac aclfywio y
meddyliau am eu cyíiwr alaethus

;
yr liwn

y mae^ eu holl ofal am ei anghofio. Mi a
glywais am un o'r fath, na ddeuai un amser
igladdedigaeth, nas gallai oddef golwg ar
ei wallt llwydwyn ei hun, ac am hyny a
arferai grib o blwm i'w liwio yn ddu, riiag,
trwy wallt ei ben, i'r meddyliau am angeu,
Dedd mor gas ganddo, bentyru arno. Dyfais,
wael a diles, Duw a yr ; etto, yr oreu a^
feddai yr adyn hwn, a llawerereill, rhyng-
gynt ag uffern ar y ddaear, yn eu cyciwy-
bociau. Ereill, y mae eu goleu morgryf, acR serenu mor barhaus arnynt, fel na wna
íiyn y tro ; ond i ba le bynag yr ânt, er na
nrrandawant bregeth mewn mis, na edrych-
mt i'r Beibl unwaith niewn blwyddyn, ac
tif ymgadw ymheil ddigon oddi wrth y fath
îymdeithas ag a ddihunai eu cyclwybodau,
ítto, y mae eu heuogrwydd eu hunain yn
tflonyddu arnynt : ac am hyn, y maent, nid

unig am fyned " o ydd yr Arglwydd,"
el Cain (Gen. iv. 16), ond hefyd megys y
irodd efe draw y meddyliau trymion ìiyny
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oedd yn ymgasglu yn ei gydwybod euog,
trwy roddi iddynt waith arall, "adeiìadu
dinas ;" Gen. xvii ; feliy y gwna y rhai hyn
gais at ymhthro rhag eu cydwybodau mewn
torf o orchwylion bydol. Dyma y lefíathan
mawr sydfl jn llyngcu ifyny bob meddyüau
am y nefoedd ac uffern yng nghalonau
llawéroedd. Y maent mor brysur gyda'r
peth hwn a'r llail, feJ nas gall cydwybod'mo'u
cael mewn hamdden, dros hir amser, i gael
newid ychydig eiriau â hwynt. Y mae oyd-
wybocl yn cael ei hwtio a'i difriio ym mysg
pechaduriaid, gymmaint a loseph ym mysg
y patriarchiaid. Nid yw dywecíiadau eu
cydwybod yn eu boddio yn wêll nag y dar-
fu i freudclwyd loseph foddio ei frodyr. Ac
y mae hyn yn peri i lawer droiyn farchnad-
wyr ar éu cyciwybodau, fel y gwnaeth ei
frodyr âg yntau ; a hyn a wna y gwyr hyn
trwy eu gwobrwyo âg elw bydoì.

Eithr y mae y phýsygwriaeth hwn hefyd
yn myned yn rhy wan ; ac am hyny y íiy
ereill at delyn Saul a gwledd Nabal

; gyda'r
rhai'n maent yn gobeithio bocldi eu gofal-
on, a gosod eu cydwybodau anniddig i srysgu.
Yn debyg i ryw ddyhiryn sy mewndalfa
am dciyled, ac heb fodd i ochel myned yn
ebrwydd i garchar, oddi eithr idclo allu
mecldwi y swyddog y mae yn ei law

;
yr

hyn a wna efe, ac felly y mae yn diangc.
Fel hyn y mae llawer yn meddwi eu cyd-
wybodau â mwyniant anifeilaidd pechod

;

a phan fo'nt wecli ei gosod i gysgu mor
drwm mewn syfrciandod clideimlacl ag ygwna^dyn eithaf meddw, yna hwy alîant
bechu'n ddigerydd, nes y dihuno hi drachefn.
Iíyn yw eithaf yr hed'dwch a alì unrhvw
gynghor anianol weinydclu i bechadur

;

rhoddi iddo ddiod gwsg a rwyma symwrau
y gydwybod am dro, fel y byddo i'r adyn,
yn yr ysbaid, anghofio ei drueni, fel y gwna
dyn collfarnedig yn ei gwsg ; ond cyn
gynted ag y dihuna hi, y mae erchylldra ei
gyflwr yn sicr o'i flino drachefn yn waeth
nag o'r blaen. Cadwed Duw chwi oll rhag
iachâd o'r fath flinderau cydwybod

; y mae
hwn fil o weithiau yn waeth na'r dolur ei
hun. Gwell yw meddu ci a ddywed i ni
trwy ei gyfarthiad fod lleicìr yn y buarth,
nag un a eistedd yn llonydd, ac a âd i ni
gael ein hysbeilio cyn i ni wybod ein perygl.

2il. Y mae rhai a dynant eu heddwch
cyclwybod o bydew deddfol ; oddi wrth eu
cyfiawnder eu hunain y mae yr holl gysur
sy ganddynt. Y gwaith da yma. a'r ddyl-
edswydd dda acw, yr ymfendithiant ynddynt
pan ddelo unrliyw loes ar eu calonau. Y
dcliod feddygol a ddefnyclcliant i adfywio a
lloni eu hunain â lii, nid ydyw wedi ei
thynu o'r iawn a rodclodd Crist i Dduw,
trwy ei angeu, drostynt hwy bechaduriaid
truain, ond oddi wrth gyfiawnder eu buch-
eddau eu hunain ; nid oddi wrth eiriolaeth
Crist drostynt yn y nef, ond eu gweddiau eu
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hunain drostynt eu liunain ar y ddaear. I

Mewn gair, fel mai rhyfedd fyddai, lle y
mae cymmaint o ddefnyddiau hylosg, pe ni

byddai, ambell dro, beth tân myglyd yn

dechreu yn mynwesau y fath rai ;
felly, pan

ennyno gwreichionen ò derfysg yn eu cyd-

wybodau, yna nid gwaed Crist, ond eu

dagrau en hunain, a ddefnyddir at ei ddi-

ffodd. Wel, pwy bynag wyt, sydd yn myned
i weithio yn y ffordd hon i gael hedd-

wch cydwybod, yr wyf yn dy gyhuddo fel

gelyn i Grist a'i efengyl. Pe buasai lly3-

ieuyn i'w gael yn dy ardd di i iachau ar-

chollion dy gydwybod, pa ham y bu i Grist

ganmawl fel peth mor ragorol y balm y daeth

efe o'r nefoedd ar y bwriad o'i ddarpar â'i

waed ei hun? Paham y geilw pechaduriaid

oddi wrth y cwbl oll, heb law ef ei hun, fel

cysurwyr diles, ac yn erchi i ni ddyfod ato

ef os byth y mynem gael gorphwysdra i'n

heneidiau : Mat. ri. 28. Na, gwybydd, gre-

adur truan, a chred hyn, tra y gall ei wybod
wnend i ti les, naill ai yr oedd Crist yn

dwyllwr, a'r efengyl yn wag chwedl (yr hyn

mi obeithiaf nad wyt y fatli anffyddiwr,

gwaeth na Satan, ag i allu ei goelio), neu

ynte nid wyt yn yr iawn ffordd i wellau dy
gydwybod oddi wrth archollion pechod, a

gosod sail dda i heddwch sylweddol yn dy
fynwes. Gweddîau, dagrau (edifeirwch wyf

yn ei feddwl), gweithredoedd da, a dyled-

swyddau, nid yw y rhai hyn i'whesgeuluso
;

nag e, nis gelli byth fod â heddwch yn dy
gydwybod hebddynt : etto, nis gwna y rhai

hyn—nis gallant gaffael i ti yr heddwch
hwn, am nas gallant gael dy heddwch â

Duw : ac nid yw heddwch cydwybod ond

megys atteblais (echo) i drugaredd faddeuol,

a'i adsain yn y gydwybod a ddwg yr enaid i

orphwysdra hyfryd, gan mor hyfryd y ber-

oriaeth a wna. A'r atteblais nid yw ond

adsain )i un llais. Felly, oni ddichon

gweddiau a dagrau, dyledswyddau a gweith-

redoedd da, ennill i ni yr heddwch o gym-
mod, yna nis gallant gael ein heddwch o

gysur. Attolwg, cofiwch ddarfod i mi ddy-

wedyd nas gallwch feddu heddwch lieb y
rhai hyn ; etto, nad oes i chwi ei gael trwy y
rhfci hyn. Prin yr iacheid archoll byth,

heb ei rwymo i fyny rhag y gwynt, a'igadw

hefyd yn lân ; etto, nid y rhai hyn, ond y
balm sydd yn ei iachau.

Gan hyny, na phaid gweddio, nac â'r ar-

feriad o unrhyw foddion da ereill o ras neu
ddyledswydd ; ond paid a disgwyl i'th

heddwch a'th gysur dyfu oddi ar eu

gwreiddyn hwynt'; os amgen, yr wyt yn
dy gau dy hun allan rhag cael budd y gwir

heddwch hwnw a gynnygia yr efengyL Y
mae y naill yn wrthwyneb i'r lla.ll, fel y
ddwy afon hono yn Germany, y rhai pan
gyfarfyddo eu ffrydiau, ni ehydynigymmysg-
aut. Heddwch yr efengyl, nid ymgym-
niysga, ac nid yingorphora, os gallaf felly

ddywedyd, gyda dim arall : rhaid i ti ei yfed

yn bur a digymmysg, neu fod hebddo. " Yr
enwaediad y'dym ni," medd Paulam dano ei

hun, a phob gwir gredadyn arall, " y rhai I

ydym yn gwasanaethu Duw yn yr ysbryd,

ac'yn gorfoleddu yng Nghrist Iesu, ac nid

yn ymddiried yn y cnawd ;" Phü. iii. 3.

Fel pe dywedasai, nid ydym ni yn fyrach

nag ereill mewn dyledswyddau a gorchwyl-

ion sanctaidd ; na, yr ydyín o'u blaen,

herwydd yr " ydym yn gwasanaethu Duw
yn yr ysbryd ;" onid hwn yw y llestr y tynwn
ein gorfoledd a'n cysur o hono ;

" gorfol-

eddu yr ydym yng Nghrist Iesu (o ran ein

hyder) ac nid yn y cnawd. Yma, efe a

eilw yn gnawd yr hyn oll sydd yn wrth-

wyneb i wasanaethu Duw yn yr Ysbryd,

pwyso ar Grist, a gorfoleddu ynddo.

DOSB. IV.

4. Y mae oddi yma gerydd i'r rhai hyny
a wnânt yn wir ryw ddefnydd o falm yi

efengyl at iachau archollion cydwybod
ond hwy a'i defnyddiant yn dra anefengyl-

aidd. Y mae y mater y sylfaenant eu

heddwch a'u cysur arno yn gywir a da. sef

Crist, a thrugaredd Duw drwyddo, yn yi

addewid i bechaduriaid truain : beth a elíii

ei ddywedyd yn well ? Eithr nid ydynt yr

dal at reol a threfn yr efengyl yn y cym-

mhwysiad o hono. Hwy a gipiaiit yr add
ewid yn rhyfygus ; a'i dygant ac a'i treis-

iant yn hytrach nag ymofyn am gydsyniac

Crist. Yn debyg i Saul, yr hwn oedd yn
fath frys, fel nas gallai aros hyd oni ddeua
Samuel i aberthu drosto, ond a darawodt

yn hyf at y gwaith cyn ei ddyfod ef, yi

llwyrgroes i'r gorchymyn a roddwyd arnc

Fel hyn y mae llawer mor boeth am gysur

fel nad arosant i Ysbryd Duw ddyfod
thaenellu cu cydwybodau â gwaed Cris

mewn trefn efengylaidd ; eithr hwy a wnân
eu hunain yn ammharchus, trwy gy
nihwyso cysur yr addewidion hyny na
ydynt yn bresennolyn gwir berthyn iddyn

O syrs! a lwydda hyn y diwedd ì A wn
y gwr yn dda at les ei iechyd nad erys ai

gyfarwyddyd y meddyg, ond a red i siop

cyfferîwr, ac o'i ben ei hun a gymmer rfl

feddyglyn, heb gyughor y meddyg ain

modd i'w barotoi, ac ymbarotoi i'w gyn
meryd? Hyn a wna ]>ob adyn halogedi

sydd yn byw mewn pechod, ac etto yn taei

ellu ei hun âgwaed Crist, acyn ymfendith

yn nhrugaredd faddeuol Duw. Ond gw;

bydded y cyfryw, megys na thaeneB
gwaed Oen y Pasc arddrysau yr AiphtiJ
ond ar ddrysau yr Israeliaid, felly nad y
gwaed Crist chwaith i'w (laenelhv ar becl

adur anedifeiriol, ond y gwir edifeiriol.

megys nad oedd i'r gwaed liwnw gael

dywallt ar riniog tý Israeliad (lle ygellid

fathru) ond ar yr ystlysbyst; felly, nad y
gwaed Crist i'w gymmhwyso at y credadj

ei hun, er ei* gysur presennol, tra y byd(
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i gorwedd mewn unrhyw bechod heb
lifarhau am dano. Yn wir, ei fwrw dan

-aed i gael ei fathru fyddai hyn. Mae
afydd yn addef ei bechod gyda chywil-

id, cyn i Nathan ei gysuro â'r uewydd
n faddeuant.

PENNOD X.

U y cawn braivf am ein heddwch oddi wrth bcd-

war nod ar heddwch neu gysur yr cfengyl.

Defn. 2. Bydded i'r athrawiaeth hon fod

ìl maeu prawf i brofi eich heddwch a'ch

jrsur, a oes arno argraph yr efengyl. Y
tae gan ddiafol ei fathdy o gau gysur yn
ystal a rhith o ras. Gan hyny, dyro dy
un ar brawf, tra y gosodwyf o'th flaen

û â nodau yr heddwch a lefara Crist i'w

obl yn yr efengyl.

laf. Gellir adnabod cysur yr efengyl

Eh y llestr y tywelltir ef iddo, sef calon

drylliog. Y raae yr addewid yn anfon-

dig at y cyfryw, fel wrth eu henwau, a'r

yfryw yn unig: " Y goruchelder a'r cys-

Bgr a breswyliaf ; a chyda'r cystuddiedig

'r isel o Ysbryd, i fywhau calon y rhai

ystuddiedig ;" Esa. lvii. 15. Mae awdur-
lodiad Crist gan ei Dad yn ei rwymo, fel

tas gall efe gysuro neb arall : " Ysbryd
t Arglwydd sydd arnaf ; o herwydd yr

irglwydd a'm heneiniodd i efengylu i'r

hai llariaidd ; efe a'm hanfonodd i rwymo
r rhai ysig eu calon;" Esa. lxi. L A'r

ìyn a dderbyniodd efe gan ei Dad, hyny y
nae yn ei roddi i'r rhai anfonedig gancldo

ir yr un neges :—Yn gyntaf, Ei Ysbryd,
im yr hwn y mae yn mynegi i'w ddisgyblion

f byddai i'r Diddanydd, pan ddeuai, "ar-
yyhoeddi y byd o bechod, o gyfiawnder, ac

) farn ;" Ioan xvi. 8. Nodwch yn gyntaf,

D bechod ; ac am ei îs-genhadau, y maent
dan gyfarwyddyd at bwy y cymmhwysant
gysuron yr efengyl ; " Cadarnhewch y
dwylaw llesg, a chryfhewch y gliniau

gweiniaid : dywedwch wrth y rhai ofnus o

galon, Ymgryfhewch, nac ofnwch ;" Esa.

xxxv. 3, 4. Ac ar eu perygl y byddant, os

tywalltant yr enaint ar ben pechadur heb
ei ddarostwng, i weini cysur i'r fath trwy
addaw iddo fywyd fel y mae. Mae Duw yn
tystio yn erbyn hyn, gan ei alw yn gelwydd
yn cryfhau dwylaw y drygionus ; ac hyd y
gallant hwy, y maent yn ei sicrhau rhag
profi y gwir heddwch. Fel hyn, chwi a
welwch drefn yr efengyl yn cysuro eneid-

iau. Megys y gosodir y sail arwaidd o

flaen y lliwiau prydferth mewn gwaith
edau a nodwydd ; megys y llunia ac y
nadda y cerfiwr ei ddelw cyn ei goreuro,
felly y gwna Ysbryd Crist ddechreu gyda
thristâd a diweddu mewn lloniad. Y mae
yn gyntaf ya briwo ac yn clwyfo ;

yna, yn

iachau ac yn llenwi yr enaid â chysur a

heddwch. Gobeithiaf na feddyliwch fy

mod yn gosod terfyn i'r Sanctaidd yn ei

weithrediadau, fel pe na byddai iddynt

ond un radd a mesur.

Mi a eglurais fy meddyliau mewn lle arall

am hyn. Eithr y mae gwaith argyhoedd-

iaclol a darostyngo] yr Ysbryd yn myned
mor bell a hyn ym mhob enaid, cyn y del

heddwch a chysur: y mae yn gwaghau yr

enaid o'i holl gysuron a'i hyder gau adrys-

orasai ; nes yw y galon yn debyg i lestr y
curwyd ei waelod allan, ac felly yr holl

ddwfr oedd ynddo yn rhecleg ac yn colli.

Y pechodau a garodd, y mae yn awr yn eu

casau
;
ygobaith a'r cysur yr ymfoddhaodd

ynddynt, hwy a fFoisant gan adael y creadur

mewn cyflwr unig ac amddifad. Ni wel yr

enaid bellach ddim ond colledigaeth o'i

flaen, odcli eithr i Grist fod idd oyn gyfaill,

a sefyll rhyngddo ag ufí'ern. Wrtho ef,

gan hyny, y gwna efe ei gwyn, mor fodd-

lawn i ddiìyn ei gynghor, a bcd tan reoi-

aeth ei gyfarwyddyd ef, ag a fu clafddyn

erioed i cldilyn rheol ei feddyg, am allu a

gofal yr hwn y mae yn llawn hyderus.

Dyma y galo^ a alwaf fì yn un ddrylhog ;
i'r

hon, os ydych yn gwbl ddieithr, y mae eich

cydnabyddiaeth â heddwch yr efengyi heb

ei ddechreu. Yr wyf yn attolwg, nac ym-
orphwyswchnescae] atteb eich cydwybodau.

Pa beth a ddywedant? A fu eich gwin

unwaith yn ddwfr—a yw eich goleuni yn

cyfodi o dywyllwch—ai deilliad o ymdrech

a thrallod enaid yw eich heddwch—a fuoch

chwi yn gwaedu cyn cael iachâd? Yna
chwi ellwch obeithio mai gwaith rhywiog

Ysbryd Duw ydyw : gwüayn fawr o hono,

a bendithia dy Dduw, am roddi i ti y gwin

hwn, i loni dy galon drom. Ond os cy-

chwynaist ar naid ; os cefaist dy win cyn

llenwi dy lestri â dwfr ; os daeth dy fore

cyn i ti gael dy hwyr : os cefaist dy hedd-

wch cyn dryliio dy heddwch gau ; os iach-

awyd dy gydwybod cyn agor ei dolur, a

chyn gollwng allan grawn pwdr dy falchder

cnawdol hyder, a phechodau ereill y buost

yn byw ynddynt, ti a elli fod yn meddu
rhyw esmwythdra dros amser : ond

gwybydd hyn, y mae yr Arglwydd lesu

yn gwadu dy iachâd ; nid ei waith ef ydyw.

Y mae t y cryf-arfog yn cael ei gadw
mewn heddwch {Luc xi. 21), yn gystal ath
y dyn daionus. Y mae gallu mwy yn
ofynedig i weithio gwir dristw^ch, na

llawenydd a heddwch gau. Byddit yn
ddyn dedwyddach, pe yn galaru yng nghyf-

yngder cydwybod drallodus, nag yn
dawnsio o ddeutu yr eilun hwn, heddwch
wedi ei fagu gan ddiafoly dy elyn tyngedig,

er mwyn dy dwyllo.

2ü. Ynflbrdd yr efengyl y mae heddwch yr

efengyl i'w gyrhaeddyd; a hyn mewn
golygiad deublyg.
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(laf.) Yn y ffordd o ufudd-dod a rhodiad
sanctaidd :

" Cynnifer ag a rodiant yn ol

y rheol hon, tangnefedd arnynt ;" Gal. vi.

16. A'r"rheql hon," gellwch weled mai
rheol "y creadur newydd" ydyw: adn. 15.

A pha beth yw hono ond rheol sanctaidd

y gair ì I hon y mae egwyddorion gras,

planedig yn enaid creidadyn, wedi eu cy.f-

addasu mor hollol, fel nad'oes uim cyfundeb
mwy naturiol rhwng y llygad a'r goleu,

nag sydd rhwng tuedd y natur newydd hou
yn y Cristion a rlieol aancteiddrwydd yn

y gair. Yn awr, nid digon yw i un fod yn
greadur newydd, ac yn meddu egwyddor o
ras yn ei fynwes, ond rhaid iddo yn ddiau
" rodio yn ol y rheol hon ;" os amgen,
bydd gwir heddwch ei gydwybod ar goll.

!Nid oes dim gwir gysur i'w gael yny saint,

ond a ddwg y Diddanydd. Ac Êfe, yr
hwn sydd yn gorchyniyn i ni dynu oddi.

wrth "y rhai hyn sydd yn rhoaio yn af-

reolus" (2 T/ies. iii. 11), *pe byddent ein

brodyr, yn sicr a gilia ei hunan, ac a ettyl

ei gysuron oddi wrth y cyfryw, cyhyd ag y
byddont ynrhodioynafreolus : ahynawnânt
tra y rhodiant yn groes i'r rheol hon. Am
hyny, 03 wyt yn gyfryw, na ddywed mai gan
yr Ysbryd yr wyt yn cael dy gysur ; o her-

wydd ni ddywedai efe "Duw yn rhwydd "

wrthytmewn ffordd ddrwg : na,y mae efe fel

Diddanydd, wedi tynu oddi wrthyt, er pan
y tynaist ti dy droed oddi wrth rodio yn
ol y rheol sanctaidd. Y cwbl o'r heddwch
yr ymhoni ei fod genyt yn yr ysbaid hwn,
nid yw ond bastarddaidd ; ac y mae i ti

fwy o achos cywilydd o hono nag o ogon-
edd ynddo. Clod bychan yw i'r wraig, fod
iddi blentyn, pan fyddo ei gwr ar led er

ystalm, ac heb fodd i'w dadu : a chynlleied
yw i tithau ymhoni i gysur pan na wna
Ysbryd Crist ei addef.

(2il.) Yn y ffordd o ddyledswydd, a
dyfal ddisgwyl wrth Dduw yn ei ordin-
hadau, y rhoddir heddwch yr efengyl i'r

enaid. "Arglwydd y tangnefedd a roddo
i chwi dangnefedd yn wastadol ym mhob
modd" (2 Thec. iii. 16); hyny yw, a fen-

dithio bob moddion at gysuro a digoni eich
eneidiau â thangnefedd tuniewnol. Felly, y
neb a ymffrostia o'iheddwch a'i gysur, heb
ymarfer ílg ordinhadau, y mae yn niarad
digon i ddwyn gwirionedd ci gysur dan
ammheuaeth yn meddyliau Cristionogion
syml. Mi a wn y gall Duw gysuro y
Cristion trwy dywalltiadau digyfrwng o'i

Ysbryd, ac arbed iddo y llafur o weddi'o,

gwrandaw, a myfyrio ; ond pa le y mae efe

wedi addaw hynl Pa ham nad allem
ddisgwyl am gynauaf heb hau nac aredig, yn
gystal ag am dangnefedd heb arfer inodd-
ion? Pe byddem, fel Israel ynyranialweh,
mewn sefylìfa fel y byddai moddion wedi eu
tori oddi wrthym, nid nyni wedi ein bwrw
oddi wrthynt trwy falender neu ddiogi [fe

wnai Duw hyny.] Y mae helynt y Cristion
yn gyfryw weithiau

; y mae yn glaf, ac yn
eael ei guro felly oddi wrth ordinhadau ; neu,
trwy wasgfa gan ryw ragluniaeth aral],

wedi ei gau oddî wrth y moddion hyn neu
ereill. Yn awr, nid rhyfedd fyddai gcnyf
ü weled cysur yn y fath helaethrwydd yn
ei enaid ef, ag oedd y manna amgvkh
pebyll yr Israeliaid. Ond megys na wìaw
iai Duw fara mwyach, wedi iddynt hwy
unwaith gael d, o'r hwn ygallent hwy eu
hunain wneud bara {Ioa. v. 11, 12), felly,

ni wna efe weini cysur yn wyrthiol, pan y
mae lle i'r enaid ei gael mewn ordmhâa
Grallasai Duw ddysgu yr eunuch, a'i foddloni
â goleu o'r nef, heb byth anfon Phylip i

bregethu iddo. Eithr y mae yn dewis ei

addysgu trwy enau Phylip, yn hytrach na
yn ddigyfrwng o'i enauei ímn ; a hyn, yn
ddiammheu, i roddi anrhydcdd ar e"

ordinhâd.

3ydd. Am heddwch yr efengyl yn y gyd
wybod, y mae er cryfhâd ac ad'feriad

; 3

mae yn gwneud y Cristion yn gryf i ymladd
yn erbyn pechod a Satan. Y mae y Crist

ion yn adfywio, ac yn profi ei nerth yn
dyfod wrth archwaethu yçhydig o'r mô
hwn. Ond O ! y fath laddfa a wna efe an

ei elynion ysbrydol, pan gaííb bryd llawn c

hono, neu draflwngc dwfn o'r gwin ! Ar
hyn, efe a ä i'r maes i'w herbyn, fel cawi
wedi ei loni â gwin ; nis gall un chwant
sefyll o'i flaen. Y mae *yn ei gryfhau i

weithio. O ! fel y llafuriodd Paul dros
Grist !

" Mi lafuriais yn helaethacli n
hwynt oll." Yr oedd y gr da yn cofio pa
fath adyn a fuasai efe, a pha drugaredd s

gawsai
;
yr oedd y prawf o gariad Dun\

mor efìeithiol yn ei galon, nes ei lenwi
sel dros Dduw yn fwy na'i gyd-apostolion
Hyn a wnaeth i Dafydd dduwiol weddic
mor dac-r am gael yfed drachefn o'r gwir
hwn, a fuasai cyhyd yn glöedig rhagddo
" Dyro i mi drachefn o orfoledd dy iachawd
wriaetu ; ac â'th hael Ysbryd cynnal fi. Ym
y dysgaf dy ffyrdd i rai anwir ; a phechad-
uriaid a dröir atat ;" &alm li. 12, 13. Attol
wg, craífwch ; nid ei chwant blysig am flaf

meíus y gwin hwn o gyaur, oedd y rheswn
unig, na phenaf, am ei fod mor hiraethuí

am dano : ond y rhinwedd rhyfedd a wyddl
ei bod ynudo, i'w adfywio a'i gryfhau yn e

sel dros Dduw. Eithr y mae heddwch 1

chysur gan y rliagrithwyr yn troi yn y per

yn Jle troi yn y galon
; y mae yn eu gadae.

mor wan ag oeddynt o'r blaeii ; ie, y mae
fel ymborth aliach, yn pydru yn y cylla, yr

gadael gorlwyth yn eu heneidiau, f^í melus-

ffrwyth haf yng nghyrph dynion, yr hwn 2

dyr alian yn fuan mewn arferion penrydd
Y mae lladron yn gyffredin yn gwaiio ei

harian mor ddrwg ag y bu iddynt eu eael

felly y gwna rliagrithwyr â'u cysuron llad-

rad— ond aros ychydig, chwi a'u cevv'ch yi
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gwledda rhyw chwant neu gilydd arnynt.

I Yr oedd arnaf fi aberthau hedd," raedd y
butaingrefyddol, yr odineb wraig ragrithiol

;

"heddyw y cywirais fy adduned ; ac amhyny
y daethym allan i gyfarfod â thi ;" Diar. vii.

14, 15. Y mae hi yn tawelu ei chydwybod
ac ymgysuro trwy y gwaith crefyddol a gyf-

lawnasai ; ac felly, wedi iddi, yn ol ei thyb,

lanhau ei chyfrifon gyda Duw, y mae hi

yn dychwelyd at ei masnach chwantus ei

hun : îe, ynymhyfhau oddi wrth hyn yn ei

drygwaith. "Am hyny y daethum aìlan i

gyfarfod â thi ;" fel pe na feiddiasai hi

chwareu y butain efo dyn, nes darfod ei

chwareu rhagrithiol â Duw, ac iddi gau safn

ei chydwybod â'i haberth hedd. Gan hyny,

edrychwch, attolwg, yn dra gofalus, beth

yw yr effaith y mae eich heddwch a
:

ch cysur

yn ei gael ar eich calonau a'ch bucheddau.

Ai gostyngeiddiach, ynte baichach^ ydych

chwi oddi wrth eich cysur? Äi mwy
gwagelog, ynte penrydd, ydych ar ol eich

heddwch ? Pa fodd yr ydych' tuag at

ddyledswyddau addoliad ? A ydych yn
fwy parod at gymmundeb â Duw ynddynt,

ynte yn fwy ffurfiol a marwaidd danynt ?

Mewn gair, a fedri di ddangos fod gras a

heddwch yn cyd-dyfu ynot ? Neu a yw
gras yn Uai amlwg er pan gryfhaodd dy
broffes am hecldwch ? Wrth hyn y mae i ti

wybod pa un ai oddiwrth awdwr heddwch
ai andwywr heddwch, ai oDduw ygwirionedd

ynte o dad y celwydd, y deillia dy heddwch.
4ydd. Y mae heddwch yr efengyl yn di-

ddanu yr enaid, a hyny yn nerthol, pan na

byddo ganddo un diddanwch aralli'wgym-

mysgu âg ef. Y mae hon ei hun yn ddiod

ddigon cref er lloniad ; ac nid oes arni

eisieu dim cyfferiau ereill i'w chryfhau. Y
mae Dafydd yn dewis Duw ar ei ben ei

hun :
" Pwy sy genyf tì yn y nefoedd ond

tydi ? Ac ni ewyllysiais ar y ddaear neb
gyda thydi ;" Salm lxiii. 25. Gadewch i

Dafydd 'ond cael ei Dduw, a chymmered y
Deb a fyno y cwbl heb law hyny ; os gall

efe ond cael ei gariad a'i ifafr ef, gadewch
rhyngddo â byw yn gysurus. Oddi yma y
mae fod heddwch y Cristion yn dwyn i

mewn iddo y deyrnged fwyaf o lawenydd
a chysur, pan fyddo mwyniant allanol yn
cyfranu íeiaf, i'e ddim ond yn magu defn-

ydd blinder. " Ond Dafydd a ymgysur-
odd yn yr Arglwydd ei Dduw ;" 1 JSam.

xxx. 6. Chwi a wyddoch pa bryd y bu
hyn. Pe ni buasai heddwch Dafydd yn
gywir ac iachus, buasai yn flinder mwy
iddo feddwl am Dduw ar y fath amser nag
am bob trychineb arall. " Heddwch mawr
sydd i'r rhai a garant dy gyfraith, ac nid

oes dramgwydd iddynt ;" jSalm cxix. 165.

Hyn a wahaniaetha heddwch y Cristion

oddi wrth heddwch y bydol-ddyn a'r rhag-

rituiwr hefyd.

laf, Oddi wrth eiddo y bydol-ddyn, Mae

ei hedd a'i gysur ef, adyn truan, yn myned
yn waddod, pan ddechreuo mwyniant y
creadur redeg yn isel

; pan fyddo tlodi, am-
rnhareh, clefyd, neu rywbeth arall yn ei

groesi, yn yr hyn oedd yn dra lioíF ganddo.
Yna y mae ei nos wedi dyfod, a'i ddydd .

wedi ei droi yn dywyllwch erchyil. Yn y
golygiad hwn, y mae, dybygaf, fod Cristyn
cyferbynu ei heddwch ef i heddwch y byd :

" Fy nhangnefedd yr ydwyf yn ei roddi i

chwi ; nid fel y mae y byd yn rhoddi, yr
wyf fi yn rhoddi i chwi ; na thralloder eich

calon ac nac ofned ;" Ioan xiv. 27. Attolwg,
crafTwch, trysori dadleuon diddanus, er

cysur i'w ddisgyblion erbyn ei ymadawiad
ef, y mae Crist

;
yr hyn y gwyddai yr äi

mor agos at eu calonau. Ùn ddadl, yra

mysg y lleill, a gymmerir o'r gwahaniaetb.

sydd rhwng yr heddwch a'r cysur a âd efe

iddynt, a'r hv/n y mae y byd yn ei roddi.

Fel pe dywedasai, pe byddai yr heddwch.

a'r diddanwch a gewch chwi genyf fi

yr un fath bethau ag y gwneir diddan-

wch y byd i fyny o honynt, sef digonedd,

esmwythdra, llwydd allanol, a lionder

cnawdol, byddai feily yn ddiau achos i

chwi fod yn alarwyr trymaf yn fy angladd
i a fu erioed yn anfon cyfaill i'r bedd ; o

herwydd, ar ol fy ymadawiad i, nid ydycb.

yn debyg. i gael un o'r rhai'n ; nage, yn
hytrach disgwyliwch fiinder ac erlid. Eithr

gwybyddwch nad yw y tangnefedd a adaw-
af tì gyda chwi ddim yn eich tiroedd, ond
yn eich calonau

; y cysur yr wyf fì yn ei

roddi i chwi, nid mewn aur ac arian y mae,
ond mewn maddeuant pechod, gobaith go-

goniant, a'r diddanwch tumewnol a ddyry

y Diddanydd sydd yn dyfod oddi wrthyf fì,

i aros gyda chwi ; hwn, yn ol fy nhrefniad

i, a dâl efe i'ch mynwesau chwi ; a hwn a

bery yn hwy na holl lawenydd y byd.

Dyma gymmunrodd na adawodd tad erioed

ei chytfelyb i'w blant. Y mae aml dad yn
ei eiriau olaf wrth farw wedi dymuno i'w

blant bob heddwch a chysur ar ol ei farw ef

a'i fyned ymaith ; ond pwy heb law lesu

Grist a allai anfon diddanydd i'w calonau,

a rhoddi tangnefedd a diddanwch o fewn
i'w mynwesau ì

Drachefn, y mae yn gwahaniaethu hedd-

wch y gwir Gristion oddi wrth heddwch y
rhagrithiwr. Hwn, er iddo broffesu ym-
gysuro, nid yn y creaduriaid, ond yn Nuw,
ac ymddangos fel yn ÜawenLau yn yr hawl
yr ymhona ei bod ganddo yng Nghrist ac

addewidion gwerthfawr yr efengyl, etto,

pan ddel y peth i wir brawf, ac yntau i

weled ei hòll gysuron daearol wedi diangc,

heb fod yn debyg i ddychwelyd yn ol, y
mae y rhod yn troi. Gan y rhai'n yr oedd

ei galon ef, er na fynai efe i neb feddwl

hyny. Ac yn awr, wrth weled fod yn.

rhaid iddo o ddifrif fyned i fyd arall, i

sefyll neu syrthio byth, yn ol fel y ceir ef,
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trwy chwiliad Duw ei hun, wedi bod yn
gywir neu yn anghywir yn ei broffea am
Grist a'i ras

; y pryd hyn yn ddiau ei fedd-
yliau a giliant yn ol, ei gydwybod a naid
í'w wyneb, ac a edliwia iddo ei ffug a'i

dwylì ysbrydol. Yn awr llefara, enaid, ai

fel hyn y mae gyda tfai 3 A ydyw dy
heddwch yu myned gyda thi yn agos at
ddrws y carchar, ac yno yn dy adael ? A
wyt ti yn hyderus ani faddeuant o'th bech-
odau ar hyd yr arnser yr wyt ti yn iach
a chryf, ond cyn gynted ag y curo y
swyddog wrth ày dcírws, am gael siarad

â fchi, neu cyn gynted ag y daw angeu i

roi i ti alwad, dyna dy feddwl wedi ei ne-
wid, a'th gyclwybod yn dywedyd ei fod
yn dyfod i'th brofì yn gelwyddog o ran yr
heddwch a'r llawenydd a bròffesaìst ì Ar-
wydd trwm ydyw hyn. Mi a wn yn Vir
fod amser cystudd yn amser^ brawf i

ras sy'n gywir. Gall y gwir Gristion
gael ei guro am dro, fel y milwr dewr,
odcli wrth ei beiriannau rhyfel ; ac fe all y
gelyn, Satan, ymddangos fel wedi cym-
meryd ei heddwch a'i hyder ; íe, dygwyd
rhai saint gwerthfawr i waered gan y ílif

c demtasiynau cryfion, nes ammlieu am eu
cysuron gynt, ai oddi wrth yr Ysbryd
Gìân, y Diddanydd, ai oddi wrth yr ysbryd
drwg, vr hudolydd, yr oedd eu cysuron.
Er hyn, y mae gwahaniaeth mawr rhwng y
naill a'r llall.

(laf.) Y mae gwahaniaeth yn eu hachos-
ion : y tywyllwch hwn sydd weithiau ar y
Cristion mewn trallod dwfn, y mae yn dy-
fod oddi wrth guddiad gwyneb llewyrchus
Duw : eithr y mae dychryn y llall oddì wrth
ei gydwybod euog ef ei hun, oedd o'r blaen
wedi ei suo i gysgu gan lwyddiant, ond yn
awr ar ddihun gan law Duw arno. Y mae
hon yn ei gyhucldo o fod yn ffals gyda Duw
yn holl ystod ei broffes. Y mae yn wir y
^all rhyw euogrwydd neillduol fod yn
^asgledig gan y Cristion, trwy esgeulusdra
neu demtasiwn gref yn ei yrfa Gristionogol,
am yr hyn y gall ei gydwybod ei gyhuddo a
chwerwi hefyd yn chwaneg yr ymadawiad
presennol y mae efe dano, mor bell agi beri
ofn oddi wrth y colliadau neillduol hyny am
ei gywiredd yn y lleill, er nad oes iddo wir
achos am hyn. Ond nis gall ei gydw^bod
ei gyhuddo o un bwriad rhagrithiol fel y
cynnhyrfydd a'i gosododd ar waith yn 'holl

ystod ei broffes.

(2il.) Mae rhywbeth yn cydfyned â thy-
wyllni ysbryd presennol y Cristion a'i gwa-
haniaethaoddiwrthddychrynyrhagrithiwr;
a hwnwyw y gweithrediad bywiol o ras,sydd
ar y fath amser yn gyffredin yn lled amlwg,
er i'w harddwch a'i gysur gynt fod dan am-
mheuaeth ganddo. Po leiaf y llawenydd
ey ganddo o unrhyw deimlad presennòl o
gariad Duw, mwyaf helaeth y cewch ef
wewn tristwch ani ei bechod a dywyllodd ei

lawenydd. Po pellaf yr aeth Crist o'i olwg,
tynaf yw ei ymlyniad o gariad wrtho, a'i daer
le^au ar ei ol mewn gweddi. Gwelwn hyn
yn Heman: "Myfi a lefais a-nat, Arl
glwydd

; yn foreu yr acliub fy ngweddi dj
flaen ;" Á'cdm lxxxviii. 13. O ! y gweddíau
gwresog a saethir y pryd hyn o'i ysbryd
trallodus ef i'r nef, gloesion y serch sydd yn
dychlainu ar ol Duw, ei wynebpryd, a'i rad-«

loneddî Erioed ni bu plentyn ar alltud-
iaeth yn fwy chwennychgar am dderbyniad
i ydd ei dad addigiwyd, nag efe am gael
goleuni gwynebpryd Duw i lewyrchu arno,
sydd yn awr wedi ei guddio oddi wrtho.
O, fel y chwilia efe ei galon, a'r rsgrytliyrau,
ac yr ymdrecha gyda Duw am y gras hwnw,
di ffyg tystiolaeth am yr hwn sydd yn peri
iddo ammheu y cysuron a gâwsai gynt

!

Ond içldo fod yn meddu gwir ras, nid ym-
rafaelia efe â Duw, o ran diffyg cysur, er
icldo aros am dano hyd fyd arall. Ei ioed ni
hiraethodd un wraig fèichiog yn fw am
i'rplentyn sydd yn awr yn ei bru fod yn ei

breichiau, nag yr hiraetha y fath enaid am
dystiolaeth o wiredd y gras hwnw sy'n wir
o'i fewn, ond dan ammheuaeth ganddo yn
bresennol trwy rym profedigaeth. Eithr y
rhagrithiwr, yng nghanol ei holl ddychryn,
nid yw yn caru, ac ni ddichon, nes y rhodd-
er gwell calon o'i fewn, chwennych gras neu
sancteiddrwydd oherwydd dim rhagoroldeb
ynddo ei hun a wel efe ynddo, ond yn unig
fel peth da at ddiangc o law y poenwr,
i'r hon y mae yn gweled ei hun ar syrthio.

(3ydd.) Y maent yn wahanol eu canlyn-
iadau. Y mae y Cristion, fel seren yn y ffurf-

afen, yn treiddio drwy y cwmmw'l sydd yn
cuddio ei gysur am dro ; ond y llall, fel gor-
uchionen yn yr awyr, a wna rywfaint o
ffagl, ac yna a syrth i ryw ffos neu gilydd
lle y diffodda. ISeu, fel y mae Ysbryd Duw
yn eu gwahaniaethu :

" Goleuni y cyfiawn
a lawenhâ ; ond canwyll y drygionus a ddi-
ffoddir;" Diar. xiii. 9. Yma, cyfi'elybir

llawenydd a chysur y Cristion i lewyrch yr
haul, yr hwnaddringo yn uwch, traymae yn
orchuddiedig gan gymmyhiu oddi wrth ein
llygaid ni, ac yn fuan wedi yn tori allan yn
fwy disglaer, y mae fel yn lìawenhau uwch
y cymmylau a'r niwl òedd fel yn ei dy-
wyllu. Èithr y mae llawenydd y drygionus
fel canwyll yn toddi ac yn treulio, gan nad
oes ond cynnud ammhur o lwyddiant bydol
yn ei borthi

;
yr hwn a balla yn fuan, ac a

âd i gysur yr adyn ddiffodd o'r diwedd gyda
drygsawr, heb obaith am ei ail olêuo.
Drachefn, cyfielybir blinder ysbryd y Crist-
ion i lesmair neu lewyg, o'r hon y mae yn
gwellau yn fuan : Áalm xl. Y mae y Salm-
ydd duwiol yno mewn llewyg, gan y medd-
wl am ei bechodau yn nydd ei fawr drallod;
" Drygau annifeiriol a'm cylchynasant o
amgylch ; fy mhechodau a'nì daliasant, fel

na aìl'ííü edrych i fyny
} ainlach ydynt n»
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gwallt îy mhen ; am hyny y pallodd fy

nghalcn genyf ;" adn. ì 2. Ond cyn diw-

eddu y Salm, ar ol rhai griddfanau dyfnion

mewn gweddi (adn. 13, 14), y raae yn dyfod

drachefn ato ei hun, a'i flfydd ar Dduw yn

gweithredu yn rymus :
" Etto, yr Arglwydd

a feddwl am danaf : fy nghymmhorth a'm

gwaredydd ydwyt ti ;" adn. 17. Eithr hy-

der neu obaith y rhagrithiwr, pan unwaith

y dechreuo laesu a methu, y mae yn marw
ac vn darfod :

" Llygaid yr aimuwiolion a

ddiffygiant ; metha ganddynt ffoi
;
a'u go-

baith fydd fel ymadawiad yr enaid ;" lob

xi. 20.

PENNOD XI.

Mai yr cfengyl yn unig a ddichon uno caìonau

dynion ynghyd mewn gwir heddwch; aY modd y
gwna yr efengyl hyny.

3. Deuwn yn awr at yr heddwch hwnw a

elwais yn heddwch cariad ac undeb. Gras

nefol yw hwn ; a thrwyddo y mae meddyl-

iau a chalonau dynion yn cael eu dwyn i

gydseiniadâ'u gilydd, fel ag i gydgynghan-

eddu mewn cydsain hyfryd â chyfundeb yn

eu mysg eu hunain ; er eu bod o'r blaen yn

anghyttûn ac heb gyd-daraw. Y mae hedd-

wch i'w ddeall fel hyn yn fynych yn y Beibl,

fel y gellwch weled : Marc ix. 50 ; Héb. xiii.

14 ; 1 Thes. v. 13. Yn awr, y mae yr

efengyl yn efengyl heddwch yn y golygiad

hwn hcfyd. Ar hyn, ni a lefarwn ychydig

oddi wrth y sylwad yma.
Sylw. Mai yr efengyl, a'r efengyl yn

unig, a ddichon gylymu meddyliau dynion

ynghyd mewn hedd a chariad sylweddol. Y
mae hyn, yn nesaf at einheddychu â Duw a

ni ein hunain, yn fwriad enwedigol gan

Grist yn ei efengyl : ac yn ddiau y rhai hyny,

heb hyn, ni wnaent ddedwyddwch y saint i

fyny/oddi eithr i Dduw ffurfio nef i bob

Cristion fyw ynddi ar ei ben ei hun. Gwein-

idogaeth Ioan Fedyddiwr (a fu megysrhag-

ymadrodd i'r efengyl, ac yn gynnwysiad

byr o honi), yr oedd wedi ei rhanu i'r

ddau ben hyn :
" I droi llawer o blant Is-

rael atyr Arglwydd eu Duw (Luc i. 16), ac

i droi calonau y tadau at y plant," &c. ; adn.

17 ; hyny yw, i'w gwneud yn gyfeillion â

Duw ac â'u gilydd. Dyma effaith naturiol

yr efengyl, lle"y cofleidir hi yn rymusj a

diffuant—uno ac anwylo calonau meibion a

merched mewn cariad a heddwch, pa mor

groes bynag i hyn oeddynt o'r blaen. Dyma
y dull-newidiad rhyfedd y dywed y pro-

phwyd fydd dan yr efengyl :
" Y blaidd a

drig gyda'r oen, a'r llewpart a orwedd

gyda'r mn ;" Esa. xi. 6. Hyny yw, bydd

i wyr a gwragedd, oedd o'r blaen mewn
anghydfod a gelyniaeth mor gryf ag sydd

rhwng y creaduriaid ^yny, etto gyttuno fa

hyfryd a gorphwys yn mynwesau eu gilydd

yn heddychlawn. A pha fodd y bydd hyn
i gyd ond trwy effaith yr efengyl ar eu

calonau? Felly adn 9 ;
" Canys y ddaear

a fydd llawn o wybodaeth yr Arlgwydd."
Yn wir, yn y tywyllwch y bydd dynion yn
yraladd ac yn pwyo eu gilydd mewn llid a

chynddaredd. Os unwaith y daw goleu yr

efengyl yn gadwedigol i mewn, rhoddir y
cleddyf heibio yn fuan. Ni oddef Ysbryd
pur cariad y gweithredoedd hyn !le yr erys

efe. Ac mor briodol yw y fendith hon i'r

efengyl, hyd onid yw Crist yn gosodhynfel

arwydd neu nôd adnabyddus, wrth yr hwn
y byddent nid yn unig yn adnabod eu g;l-

ydd, ond yn adnabyddus, 'ie, gan ddieithr-

iaid, oddi wrth unrhyw sect neu fath arall o

bobl yn y byd : " rth hyn y gwybydd
pawb mai disgyblion i mi ydych, osbydd
genych gariad i'ch gilydd;" Ioan xiii. 35.

Adwaenir gwas i bendefig cyn belled ag y
byddo i'w weled yn iawn, wrth y wisg ar ei

gefn, dyn i bwy ydyw. Felly, medd Crist,

y gwybydd pawb pwy ydych, wrth eich cai-

iad i'ch gilydd : gwelant eich bod yn perth-

yn i mi a'm hefengyl. Os mynem fa^nii yn

gywrain am win, beth yw ei flas naturiol, y
mae yn rhaid i ni ei brofi cyn ei ddyfod i

ddwylaw yr ail werthwyr, neu ynte ar ol ei

buro o'i waddod. Felly, y ffordd oreu i

farnu am yr efengyl a'i ffrwyth yw ei phrofi,

naill ai pan oedd yn cael ei phroffesu a'i

chofleidio gyda'r symledd mwyaf (yrhyn yn
ddiammheu oedd ar ei chyhoeddiad cyntaf),

neu, yn ail, pan gaffo hi ei llawn effaith ar

galonau dyn ion ; a hyny fydd yn y nef
.
Yn

y ddau hyn, er mai yr olaf yn benaf, y
gwelir mai ffrwyth naturiol o'r efengyl yw
heddwch.

] af . Pan y pregethwyd ac y cofleidwyd yr

efengyl ar y cyntaf, y fath gydsain melus o

heddwch, a'r fath undeb rhyfedd o galon

oedd y pryd hyny vm mysg ei proffeswyr

sanctaidd'hi ! a hwy yn bobl, oedd ychydig

o'r blaen naill ai yn estroniaid llwyr, neu yn

elynion câs yn erbyn eu gilydd! Yr
oeddynt yn byw, ac yn caru, fel pe buasai

calon pob Cristion wedi gadael ei fynwes ei

hun i ymlithro i fynwes ei frawd. Ymad-'

awsant â'u tiroedd i gadw eu cariad yn

gyfan : gallant roddi eu bara o'u safnau eu

hunain vn safnau eu brodyr newynog. Ie,

pan fyddai eu cariad at eu cyd-Gnstionog-

ion yn fwyaf costus a drud iddynt, lleiaf

ei gwarafunid ac ei teimlid ganddynt.

Gwelwch yr eneidiau gwynfydedig hyny:
" A hwy a werthasant eu meddiannau a'u da,

ac a'u rhanasant i bawb, fel yr oedd yr

eisieu ar neb. A hwy beunydd yn parhau

gyttûn vn y deml, ac yn ton bara o dyn gyttun yu y ueim, ^;- — - ~-— - -#

i d, a gmmerasant eu lluniaeth mewn
llawenydd a symledd calon;" Act. ii. 45.

Chwaneg, y inaent yn llonach yn awr,

wedi bod yn gwa^hau , eu pyrsau trwy
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elusen-waith, na phe daethent o'u llenwi
trwy fasnach fcydol. Mor nodedig ydoedd
canad Cnstionogion yn y prif amseroedd,
nes y sylwai hyd yn oed y paganiaid, fel

y dywed Tertuhan, ac y dywedent, "Gwel-
wch fel y maent yn caru eu gilvdd !" Ac
am hyu, os oes yn awr lai o gariad a
a heddwch i'w cael ym mysg Cristionogion,
nid ar yr efengyl y niae y bai, ond amynt
hwy. Y mae yr efeugyl mor heddychlan,
ond y maent hwy yn llai efengylaidd. Uyn
a ddangoswn ym mhellach

2il. Edrychwch ar yr efengyl megys yn
y diwedd, ar gwblhâd pob peth yn y nef-
oedd. Pan wneler calonau y saint yn
llawn efengylaidd, ac y llawn gyflawner yr
addewidion am ystâd heddychlawn v saint,
dyna y pryd, yn yuad un, vr ymddengya yr
heddwch hwn sydd yn yr efengyl. Ÿnm ymae allan ac 1 mewn, felblodeuynyn blaen-
darddu yn y gwanwyn, sydd yn ymagor
ychydig ar ddiwrnod gwresog, ac ar un
oer a llym yn cau. Y gosteg yn vr îs nef
hon, yr eglwys ar y ddaear, nid y\v ond
megys dros hanuer awr ;" Dad. viii. 1

X n awr y mae cariad a heddwch ym myag
Cnstionogiou

; yn y man, ni a gawu drani"
gwyddiadau ac ymrafaelion yn cyfodi y
rhai a ymlidiant draw v gwanwyn hyfryd
hwn

:
ond yn y nef y mae y blodau yn llawn

ac yn parhau i dragwyddoldeb. Yno v
gwneir brodyr ymwahanol yn gyfeillioíi
hollol

;
yuo, y mae yr archoll o aughydfod,

nid yn umg wedi ei iachau, ond y graith
hefyd, yr hon yn fynych yma a adewir yn
y fan : m fydd hon i'w gweled ar wvneb
heddwch y nef i hacru ei brydferthwch.
Crwnaeth hyn 1 un duwinydd o Germany
hiraethu am fod y nef ;

" Lle," ebe fe, "y
mae Luther a Zuinglius yn gwbl gyttûn, er
nas gallent fod felly tra ar y ddaear."
Ond yr wyf yu dyfod i ddangos yn neill-

duol pa fodd y mae yr efengyl yn cyd-
glymucalonau a meddyliau dynion mewn
heddwch, a pha ham nad oesond yr efencryl
yn umg a wna hyn. Wrth egluro y nalíl,
caf egluro y llall hefyd.

* '

(laf.) Y mae yr efengyi hon yn clymu
calonau dynion yng nghyd, fel mae yn
cynnyg y rhesymau cryfaf am heddwch ac
undeb : ac yn wir, y cyfryw nad elìir eu
cael yn un lle arall. Y mae ganddi
refíynau cariad, i dynu a rhwymo eneidiau
ynghyd, na weuwyd mo honynt erioed
yng ngwdd natur: y fath ag y gallwn
redeg drwy holl destynau mocsoldeb, heb
gyfarfod âg un o honynt, gan eu bod oll
ynoruwchnaturiol,ac o ddadguddiad dwyfoL
1 n Eph. iv. 3, y mae yr apostol yn anno<r {

'gadw iiiideb yr Ysbryd yng nghwlwm
tangnefedd." A pha fodd y mae yn eu
haimog

:
adn. 4, 5, 6, 7. Yn iryntaf, Un

corph sydd
; ond y fath nad yw philoso-

payddiaeth naturiol ynsondiiu îimdano ; un

dirgelaidd ydyw, sef yr eglwys sydd vn
gyun^yysedig o lawer o saint, fel y coruh
natunol o amryw aelodau. Ac megys ybyddai yn rhyfedd gweied un aelod yn
syrthio allan â'r llall, a hwy oll vn cael eu
da mewn bywyd trwy eu huniad ynghyd,
feUy yn Uawer mwy yn y corph dirgehiiád
Drachefn, "un Ysbryd," sef yr un Ysbryd
(xlân

;
yr hwn sydd yn bywhau v rhai oll

sydd yn wir saint, ac sydd i hoil nifer ysaint, fel yr enaidi'r holl ddyn, ynaddysffwr
ibobrhan. Yn awr, megys y byddaiyn
drais aruthrol ar ddeddf natur pe byddai
i r aelodau, trwy ryfel gartrefol vn eumysg eu hunain, ymlid yr enaid allan o'r
corph sydd yn rhoddi bywyd iddynt mewn
undeb yn^hyd

; felly, trais mwy o lawer
fyddai i Gnstionogion wthio vr Ysbryd
(^laìi odui wrthynt, trwy eu cynnhenau a'u
hymrysonau. Yn wir, nid hawdd y gellir
agoi- drwa mwy Uydan iddo fyned allan.

ijrachefn, Y mae yn gwasgu undeboddi
wrth un gobaith ein galwedigaeth " Yma
y mae gobaith am y peth a obcithir

; ygwynfyd y gobeithiwn oll am dano vn y
nef. Y mae dydd yn dyfod, ac nis gall fod
ymmhell oddi wyrthym, pan y c?wu oll
gytanod yn garuaidd yu y nèf, i eistedd
wr u yr im wledd, heb un yn grwgliachwrthweledy bwydfydd ar ddyell y Uall.Llawn fwynhâd o Dduw fydd v wledd

;liedd a chanad fydd y beroriaeth'hyfryd a
semia iddi A pha ffolineb vw i ni Vinìaddyma y rhai a gawn wledda yno—tynu
gwaed oddi ar cin gilydd yma, y rhài agawn mor fuan orwedd yn mynwesau ein
güydd ì ì n awr-y mae yr efengyl yn galw

• wiedd hou. Galiwn red'g íiwy ypethau ereill a bennodir, megys "un AÍ
glwydd, un ffydd, un bedydd :" ond dyma
ddigon i roddi i chwi br^wf.

2il. Y mae yr ef.-ngyl yn gwneud, fel ymae yndwynymaith yrachosion o'r gvnnheii
ar gelymaeth, sydd ym mysg mo'ibion a
merched dymón. Y rhai hyn ydynt ddau
yn benaf

:
meüdith Duw arnynt, a'ù chwant-

au eu hunain ydynt.
(laf.) Y mae y gynnhen a'r câs sydd ymmysg plant Adda yn rhan o'r felldith hòno

a ddaeth ar Adda a'i hîl, am ei ymadawiad
âL>uw in Gen. iii. 18, ni a ddarllenwn
y modd y melldigwyd y ddaear o achos dyn.
Draui a mieri a ddwg hi ti," medd DÛw.

Ond melldith fwy o lawer rdoedd fod
,

ir nanl ddyn fod fel draenen a mieren i

dynu gwaed y llall. Y mae gan rai dyb
íod y rhosyn yn tyfu ym mharadwys heb
bigau. Yn sicr oni buasai i ddyn bechu,
ni tuasai efe ei lmn y fath fieren biooo- ag
yw y goreu o ddynion yr awr hon. Ý draiS
hyn, sydd yn tyfu mor fraisg yn natur
sarug gynuhenus dyn, pa beth a amlygant,
ond grym a meildith Duw ? Y dyn cyntafaed ì'r byd, yu ileiddiad y trodd allanj
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a'r cyntaf a f'i farw, trwy law y Ueiddiad
|

hwnw yraeth i'w fedd. Ai nid oes i ni le
|

i synu cymmaint wrth rym melldith Duw
ar natur dyn, a ymddangosodd mor fuan

(

yng nghalon faleisus Cain, ag y synodd y
j

rliai hyny ar griniad disymmwth y íngys-
|

brena ddeifiwyd gan felidith Crist'? Ac
|

yn ddiau nid oèdd ond cyfiawn i gymmysgu i

ysbryd gwrthnysig ym mysg y rhai a
j

â ni ein hunain, ac âg ereill. Os bydd
defnydd tanllyd wedi ymgasglu yn y cwm-
mwl, y mae yn rhaid i ni ddisgwyl taranau

a mellt i ganlyn ; felly chwant yn y galon,

fe dyr allan er icído anafu heddwch teulu,

eglwys, a gwlad. Yn awr, cyn y gall fod

saii i heddwch diysgog a sylweddol, y mae
yn rhaid i'r chwantau afreolus hyn mewn
dynion gael eu tori i lawr. Pa heddwch a'a

Idaiícrosent y fath ysbryd ffals atô ef. Yr ! llonyddwch a all fod tra y byddo balchder,

beddynt yn haeddu cvmmysgiad yn eu
j

ceníigen, uchelgais, casmeb, a'r cyffelyb

liaith, a'u goddef i gnoi a difa eu gilydd, chwantau, yn parhan 1 eistedd ar yr orsedd,

fcan eu bod yn beiddio rhoddi cais ar Dduw j

ac yn hyrddio dymon fel y mynont ì Ac

ei hnndrwveuhanufudd-dod. Tranodedig
|

nid digon at gaffael heddwch fydd attal y

âg
J

nwydau drygionus hyn, a'u rhwymo 1 fyny

trwy orthrech ; oni wneir heddwch rhwng
calonau dynion, nid yw yn werth dim. Y
gadwen sydd yn rhwymo ci drwg i fyny, hi

a wisga niewn amser ; ac felly y tyr

yr hoìì raíFau â'r rhai y tybygid fod

dynion yn bresennol wedi eu cydrwynio,

oddi eithr eu cylymu â llinyuau ealon, ac i

sail y cweryl fod wedi ei dy'nu ymaith oddi

yno.

Yn awr, yr efengyl, a'r efengyl yn unig, a

all drefnu i ni blastr a sugna wir grawn ym-
ryson a ehynnhen allan o'r galon. Gwran
dewch yr apostol yn mynegi i ni y modd y
cafodd efe ei hun, ac ereill o'i gyd-saint, eu

hiachau o'r galon faleisus hono y buont un-

waith yn gaethion iddi; " Yr oeddym nin-

nau gynt yn annoethion, yn anufudd, yn

jw hyny, yn Zech. xi. 10, o'i gymmharu âg

adn. 14. Pan unwaith y torwyd "ffon

hyfrydwch," oedd yn arwyddo " cyfammod
Duw â'r Iuddewon," yna yn fuan torwyd

"ffon rhwymau" hefyd: yr hon oedd yn
arwyddo y " frawdoliaeth rhwng ludah a

lerusalem." Pan doro pobl gyfammod â

Duw, nid oes iddýnt ddisgwyl heddwch yn

eu plith eu hunain. Y mae yn ddoetliineb

i lywydd, os gall, drefnu i'w elyn waith

gartref. Cyn gynted ag y syrthiodd dyn

allan â Duw, wele dân rhyfel wedi ei ennyn

wrtli ei ddrws ei hun yn ei natur ei hun ì

Nid oes elyn chwerwach yn awr i ddynion

na hwy eu hunain. Y mae y naill ddyn yn

flaidd, îe, yn gythraul i'r llall. Yn awr,

cyn y gall fod dim gobaith o wir heddwch
sylweddol ym mysg dynion, rhaid yw bod di-

ddvmiad ar y feìldith hon ; a'r efengyl, a hi gwasanaethn chwantau ac amryw

yn unig, a ddichon wneud hyny. Ynddi y j

cafwyd y modd i'r ymrafaei rhwng Duw a
j

dyn gaeí ei derfynu. l'an wneler hyn, dyma

y felldith yn darfod. Dedfryd farnol yw
melldith, drwy yr hon y mae Duw mewn
ligder yn barnu ei greadur gwrthryfelgar i

rywbeth sydd yn ddrwg. Eithr "nid oes

dim damnedigaeth i'r rhai syddyng Nghrist."

Y mae y felldith wedi cilio ; nid oes saeth

bellach ar fwa y bygythiad ;
saethwyd hono

i galon Crist, ac nis dichon byth gyrhaedd

y credadyn. Gall Duw chwipio ei bobl

trwy ryw annhiriondeb anfrawdol a dder-

byniant o ddwylaw eu gilydd, mewn ffordd

o gerydd tadol, i'w gwneud yn fwy teimlad-

wy o'u syrthiad allan âg ef
;
yn wir, y mae

hon yn wialen mor lem ag a fedd efe i'w thrin

yn ei ddisgyblaeth. Etto, y mae y felldith

wedi ei symmud ; a hwythau dan addewid

o fwynhau hedd ac undeb ; a chyflawnir

hyn iddvnt pan fyddo yn oreu er eu lles.

(2il.) Yr achos tumewnol o bob casineb

ac ymrafael a geir ym mysg dynion yw y
chwant sydd yn aros yn eu mynwesau eu

hunain. Dyma y tuedd a'r gwreiddyn sy'n

dwyn yr holl ffrwyth chwerw o gynnhen ac

ymryson yn y byd. " O ba le y mae_ rhy-

feloedd ac ymladdau yn eich plith chwi , ond

oddi wrth hyn, sef eich melus-chwantau, y
rhai sydd yn rhyfelayn eich aelodau T lago

iv. 1. Hyn sydd' yn tori yr heddwch â Duw,

felus-

wedd
;
gan fyw mewn drygioni, a chenfigen,

yn ddigasog, ac yn casau^ein gilydd ;" Tit.

iii. 3. "Wel, pa physigwriaetha'uhiachaodd

hwynt ? Gwelwch adn. 4 ;
" Eithr pau ym-

ddangosodd daioni a chariad Duw ein lach-

awdwrtuag at ddyn, nid o weithredoedd

cyíiawnder y rhai a wnaethom ni, eithr yn

ol ei drugaredd yr achubodd efe nyni, trwy

olehiad yr adenedigaeth ac adnewyddiad yr

Ysbryd Glân." Fel pe dywedasai, Oni bu-

asai i'r cariad hwn o eiddo Duw yng Nghrist

ymddangos, ac i ni fel hyn gael ein golchi

gan ei Ysbryd adgenhedlog ef, buasem yn

gorwedd hyd heddyw dan rym y chwantau

hyny, er y cymmhorth goreu a allasai neb

arali ei estyn i ni. Gwaith yr Ysbryd y\v

marwhâd: "Os ydych yn marweiddio

gweithredoedd y corph trwy yr Ysbryd,

byw fyddwch ;" Rhuf. viii. 13. A'r efengyl

yw y oyllell aberthu yn llaw yr Ysbryd.

Gelwir y gair yn " gleddyf yr Ysbryd," fel

yr un a ddefnyddia efe i ladd pechod yng

nghalonau ei bobl.

3ydd. Megys y mae yr efengyl yn gosod

y fwyell ar y gwreiddyn o chwerwedd a

chynnhen, i godi hwnw, felly y mae yn llanw

calonau y rhai a'i cofleidiant â'r fath egwydd-

orion o-rasol ag sydd yn tueddu at heddwch

ac undeb ; y cyfryw yw hunanymwadiad

sy'n gwneud cyfrif o arall yn fwy nag o

hono ei hun j ac ni wna ymwthiad am y mur.
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Hirymaros, gras nad ydyw yn hawdd ei
gynnhyrfu na'i gyffroi ; addfwynder, yr
hwn, os bydd bai yn ei gynnhyrfu, a geidw
y drws yn agored i heddwch ddyfod i niewn
drachefu. Gwelwch swp cyfan o'r perlys-
ìau hyn yn tyfu mewn un gwely :

" FfrwythK Ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnef-
edd, hirymaros, cymmwynasgarwch, daioni,
ffydd, addfwynder ;" Gal. v. 22. Craffwcli,
actolwg, aid ffrwyth yw hwn sy'n tyfu ym
mhob gwrych, ond ffrwyth yr Ysbrvd :

ffrwyth a dardd o had yr efengyl. Megys na
buasai y meini yn y gloddfa, a'r cedrwydd
fel y tyfent yn y coed byth yn gorwedd
ynghyd yn daclus ahardd yn y deinl, felly
ni allasent chwaith naddu aìlyfnhau, na llifio
a cherfio eu hunain, i'r cymmhwysder a'r
âarddwch oedd arnynt oll yn yr adeìladodid-
og hono

:
na, gwaith dynion a ddoniwyd ganDduw i'r diben hwnw oedd hyuy. Felly,

iii ddichon plant d/nion chwàith, gyda'u
noll fedr a'u harfau moesol, drefnu a ílunio
eu calonau fel ag i gydgwympo i mewn rn
garuaidd yn un denil sanctaidd. GwaithVr
Ysbryd yw hyn, a L,ny â'r offeryn hwn,
set (^n yr efengyl

; mewn rhan, gan dori
ymaith gnyciau ein natur daeog, trwy ei ras
marweiddiol; a'n cerfio hefyd. ein caboli,an .vfnhau â'r grasusau hvny sydd yn
tarddu oddi wrth ei Ysbryd pur, lkriaidd, a
sanctaidd ei hun.

PENNOD XII.
Lle y âangosir y pwahaniaeth sydd rhwng yr hedd-
wch a geir ymhlith y saiut, a hicnw sydd ym
mysg yr annuiciolion. Maicredd pechod y r'hai
sydd yn weinidogion hedüwch, ac etto yn cnnyn-
wyr cynhen; a'rrheswm %a ham na byddai mwy
o heddicch ac undeb ym mysg y saint vn y bmo/d
hìcn.

m

B efn. 1 . 1 af . Mae hyn yn dysgu i ni pa betli
1 fedd.wl am yr heddwch a'r cariad hwnw,
sydd weithiau i'w gael ym mysg rhai drygu
ionus y byd. Nid gwir heddwch a chariad
pur ydyw

; o herwydd y maentyn ddieithr-
iaid i'r efengyl, yr hon yn unig a ddichou uno
calonau ynghyd. Pa fodd ynte y galwn ni
eu heddwch hwn? Mewn rhai, y mae yn
fath o gyd frad

;
" Na ddywedwch, Cvdfwr-

iad, with y rliai oll y dywedo y bobl hyn.
Cydfwriad ;" Esa. viii. 12. Y mae hedfd-
wch rhai wedi ei seilio ar eu llid i'r saint
yn hytrach nag ar ganad yn eu plith eu
hunain. Y maent yn unedig, ond pa fodd ì

Nid mewn ff'ordd well na llwynogod Sam-
son, i wneud niwed i ereill yii hytrach na
lles iddynt eu hunain. Gall dau gi a fyddo
yn baeddu eu gilydd, adael hyny heibio i

gydredeg ar ol ysgyfarnog a ddelo ìwiìr.o
ìddynt

; agallant, ar oldarfod yr helfa,daraw
i ymladd mor ffyrnig ag o'r blaen. " Y
dwthwn hwnw yr aeth Pilat a Herod yn

gyfeillion
; canys yr oeddvnt o'r blaen mewn

gelyniaeth â'u gilydd ;" Luc xxxiii. 12.
2iL Y mae heddwch ac uudeb ereill yn

sediedig ar ryw ehwant gwael sydd yn eu
cylymu ynghyd. Fel hyn, chwi a gewch
weled cwlwm o gymdeithiou da, fel y cam-
enwant eu hunain, yn eistedd uwch ben eu
diod, gyda llawer o ymfoddhâd ymddangos-
ìadolyn eugilydd : acy maehaid o ladron, pan
ar fwriad drwg, yn galw eu gilydd ynghyd,
fel y petns eu cymmhariaid, gan dcìyweyd,
Tyred gyda ni, bwrw dy goelbren yn ein

mysg
; bydded un pwrs i ni i gyd ;" Diar.

i. 14. Y mae yma heddwch ac undeb ; ond
och

!
nid ydynt ond brodvr mewn anwir-

edd.

3ydd. Lle nad yw fel hyn yn hyll amlwg,
megys yn wir nas gellir gwadu nad oes rhai
Bydd heb erioed brofi rhinwedd yr efengyl
yn eu gwneud yn greaduriaid newydd, etto
a ymddygaut yn deg iawn tuag at eu gilydd,
ac a gydgymdeithasant ; a hyn nid ar gyfr
rir mor hyll a gwael : ac y mae yn eu mysg
y fath orchwylion o gariad gan y uaill i'r ílaîì
ag sydd yn mawr felusu eu bywydau, ac yn
eu gwneud yn anwyl gan eu gilydd. Ac am
hyn, y maent yn dra rhwymedig i'r efengyl,
sydd yn fynych yn moesoli lle nad ydyw°yn
sancteiddio.

Etto, heddwch yw hwn sydd mor ddiffyg-
iol yn ei sail, fel nad ydyw yn haeddu* vr
enAv o wr

ir heddwch.
(laf.) Y mae yn heddwch arwynebol,

megys yn y wyneb, nid yn y galon—állanol,
nid tumewnol. Gallwn ddywedyd fod
chwantau y fath dan gadwyniad rhag rhy-
fel cyhoeddus, yn hytrach na'u calonau dau
newidiad i gariad oddi mewn. Megys y cyt-
tunodd y gwylltfilod yn lled dda yii yr arch
heb newidiad ar eu natur elynoì, felly ygwna dynion diadgenhedledig."

(2il.) Y mae yn heddwch ansancteidd-
ìedig. Yn gyntaf, am nad oes ganddynt
heddwch â Duw, tra y tybygid eu bod yn
heddychol â'u gilydd. A heddwch â Duw
sydd yn symmud y felldith. Yn ail, am ei
fod yn deilliaw o galonau ansancteiddiedig.
Yr allor sydd yn sancteiddio y rhodd ; felìy

y galon yr undeb. Gallai pagan ddywedyd,
^Nidoes modd i gariad a chyfeiüach dda
fod ond rhwng pobl dda. Ond och ! ni
wyddai efe pa beth a wna ddyn yn un da.
Pan y mae Duw, mewn trugaredd, yn bwr-
iadu gwneud calonau d} nion yn un, y mae
yn gyntaf yn eu gwneuthur yn newydd

;

" Ehoddaf iddjnt un galon ; ac ysbryd 'new-
ydd a roddaf ynoch ;" Ezcc. xi. 19. Yr
heddwch o iawn ryw, ffrw) th yr ysbryji yw ; •

ac y mae hwnw yn sancteiddio cyn y gwna
uno. Y"n drydydd, am fod y diben sy gau
y cyfryw i ymgyrchu ato yn eu cariad yn
gnawdol, ac nid yn ysbrydol. Megys nad
oedd Awstin yn rhyfeddu cymmaiut wrth
Cicero, o herwydd ei hyawdledd a'i areith-
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yddiaeth, 'ag yr oedd yn ddrwg ganddo
drosto am nad oedd enw Iesu Grist i'w gacl

yn ei waith ; felly y mae hyn yn tynu ìlin-

ell ddu ar heddwch ac undeb dynion an-
ianol. Nid oes ynddo ddim o Dcluw a
Christ. Ai ei ogouiant ef y cyfeiriant hwy
ato ? Ai gorehymyn Crist sydd yn eu
rhwymo i heddwch '( Och ! nage : llef ddis-

taw yw hon, ond heb Dduw ynddi. Eu
llonyddwch a'u mantaia anianol eu hunain
yw y prif gynnhyrfydd. Y mae heddwch
ac undeb y fath westwjnr da, ac yn talu mor
dda am eu croesaw, fel y gwna hyn i ddyn-
ion heb ras, os bydd ganddynt ond eu cof,

chwennychu cynnal heddwrch allanol yn eu
mysg eu hunain.
Mewn gair, heddwch yw hwn na phery

yn hir, am ei fod yn ddiffygiol o gymmrwd
(mortar) cryf. Gall ceryg orwedd ynghyd
am dro heb gymmrwd ; ond nid yn hir.

Yr unig gymmrwTd parhaol am gariad yw
gwaed Crist ; fel y dywed Awstin am Al-
ypius, ei gyfaill, ac ef ei hun, mai gwTaed
Crist a'u eydgyssylltodd.

Defn. 2. A ydyw yr efengyl yn efengyl
heddwch yn yr ystyr hwn, sef fel ei cym-
merir am uncleb a chariad ? Y mae hyn yn
rhoddi lliw du a dwfn ar y rhai a'i cam-
ddefnyddiant hi i ddiben croes, ac a'i gwnânt
yn offeryn iddynt i ddwyn ym mlaen gyn-
hen ac ymryson. Am y cyfryw y sonia yr
apostol yn Phil. i. 15 ;

"Y mae rhai yn wir
yn pregethu Crist trwy genfigen ac ymry-
son." Gallai un feddwl fod efengyl tang-
nefedd yn destyn rhyfedd. i fagu ymryson
ac ymraniad oddi wrtho ; a'r pwlpud yn
fryn mor rhyfedd i osod arno y drylliau

rhyfel o ymryson. O ! mor rhyfedd y mae
y gwyr hyn yn anghofio eu Harglwydd a'u

hanfonydd (yr hwn sy Dywysog tangnef-
edd), a'u gwaith hefyd, sef nid chwythu
udgorn terfysg ac ymbleidiad, na seinio

larwm i frwydr, ond yn hytrach enciliad

llon o'r ymladdfa waedlyd i'r hon y tynodd
eu chwantau hwynt, yn erbyn Duw ac yn
erbyn eu gilydcl. Y mae yn ddiau ryfel y
dylent ei chyhoeddi ; ond rhyfel yn erbyn
Batan a phechod yw hon : ac yr wyf yn sicr

nad ydym yn addas i gychwyn allan i'w

hcrbyn hwynt, nes y gallom fod yn gyttûu
yn ein mysg ein hunain. Beth a feddyliai

y brenin am y cadben-hwnw, yr hwn, yn lle

calonogi ei filwyr i daraw âg unol rym

—

megys un gr—yn erbyn y gelyn cyffredin,

a wnai araeth i osod ei filwyr yn ben-ben
yn eu mysg eu hunain. Yn sicr, efe a'i

dienyddiai fel bradwr. Da oedd gweddi
Luther :

" Gwareded Daw ei eglwys rhag
dysgawdwyr gwag-ogoneddgar, bugeiliaid

ymrysongar, a chwestiynau diddefnydd."
Ac y mae i ni yn yr oes alaethus hon gym-
maint achos i roddi amen o galon wrthi
ag a fu i neb ar ol ei oes ef. Onid ydym yn
byw mewn amser, pan y mae yr eglwys

wedi ei throi yn ysgol cyfrwys-ddadleuaeth
— lle y mae y fath ddadleu wedi bod, nes
yw gwirioneddau gwerthfawrocaf yr efengyl
wedi eu colli eisoes gan lawer, am fod eu
llygaid wedi eu rhoddi allan gan y llwch a
gododd yr ymrysonau hyn? Y maent o'r

diwedcl wecli dadleu eu hunain allan o'u holl
egwyddorion sobr

; yn debyg i rai drwg-ym-
drinwyr a syrthiant i fysg chwareuwyr cyf-
rwys, ac a chwareuant y cwbl o'u harian
allan o'u pyrsau. O, gwae i'r cyfrywT ddrwg-
ddynion sydd wedi camarfer yr efengyl i'r

fath ddibenion dieflig. Gall Duw gym-
meryd trugaredd ar yr eneidiau twylfedig,
i'w hadfer i gariad y gwirionedd. Ond am
y twyllwyr, y maent wedi myned yn rhy
bell tuag uffern i ni allu disgwyl am eu dy-
chweliad.

Defn. 3. Y mae hyn yn dangos yr achos
pa ham nad oes mwy o heddwch ac undeb
ym mysg y saint eu hunain: nis gellir beio
yr efengyl ; anadlu heddwch y mae hi. Na
ellir ! Nid am eu bod yn efengylwyr, ond
am nad ydynt ond efengylwyr ammher-
ffaith, y maent heb fod yn fwy heddych-
lawn. Po mwyaf y cyfranogont o ysbryd
yr efengyl, lleiaf yr aflonyddir arnynt gan
y drwg ysbryd o gynhen ac ymryson. Y
mae y goreu o saint yn anefengylaid mewn
rhan, mewn dau olygiad : ac o Ìiyn y tardd
yr ymladdau annhirion a'r ymrysonau an-
frawdol yn eu mysg.

laf. Yn eu barnau ;
" Ni wyddant ond o

ran ; ac o ran y maent yn prophwydo ;" 1

Cor. xiii. 9. Y neb a hòna ymhellach, y
mae yn bostio tu hwynt i'w fesur, ac felly

yn dadguddio yr hyn y mae yn ei wadu,
sef ei anwybodaeth yn yr efengyl. Ac y mae
hyn o goll ac angen, sydd yn marnau y
saint, yn eu gwneud yn agored weithiau i

yfed egwyddorion sydd heb fod yn efeng-

ylaidd. Yn awr, y rhai hyn a wnânt y
cynnhwrf, ac aflonyddant ar eu heddwch
a'u hundeb. Gellir dwyn pob gwirionedd
i gyfundeb, fel llinellau a gydgyfarfyddant
yn garuaidd mewn un canolfan, sef, " yn
Nuw y gwirionedd ; ac mor bell oddi wrth
ymwthiad ac anghyttuniad, nes ydynt, fel

cerig bwa maen, yn cynnal eu gilydd. A'r
gwirioneddau sy mor gyttunol, ni allant

cldysgu i ni anghyttuno. Na
;
yr estron hwn,

cyfeiliornad sy yn ymlusgo i blith y saint, ac

a fyn fod yn farnydd : hwn sydd yn tori yr
heddwch, ac yn ennyn tân yn y ty, yr hwn,
os caiff lonydd, a welir yn fuan ym mhen y
t. Ni wna bwyd iachus ddim aflonyddiad

i gorph iachus ; ond bwyd afiach, buan y
gwna y corph yn glafaidd ac anhwylus : ac

yna, pan fyddo y dyn afiach, nid rhyfedd os

dechreu efe fod yn gecrus ac anynad.
Gwelsom hyn trwy brawf athrist. Y mae
rliai, na chawsom gynt ganddynt ond
mwynder a chariad, tra y cyd-ymborthent â

ni aryr un dysglaid o wirionedd efeDgylaidd
j
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ond mor afrywiog y prifiasant er pan
lyngcasant ryw cgwyddorion anefengylaidd
â chyfeiliornus ! Prin y gwyddom pa fodd
i ymddwyn tuag atynt, gan mor ymrafaelus
a chwerylua ydynt. Ië, hyd yn oed wrth
wrandaw y gair, os ydynt "ettolieb anghofio
yffordd i'r ordinhâd, pa fath yniddygiad
diflas a ddengys Uawer o honynt? Fel pe
byddai pob gair yn drwm ar eu cylla ! O
Syrs, na feiwn ar yr efengyl : glân yw hi
oddi wrth yr ymryson blinio-n hyn, sydd yn
ein mysg. Paul a ddywed i ni pa le i gael
o hyd i dad y cyw liwn o angliydfod

:

Gwelwch wrth ddrws pwy y mae yn dysgu
i'w osod

;
" Yr wyf yn attolwg i cìiwi,

frodyr, graffu ar y rhai sydd yn peri ang-
hydfod a rhwystrau yn erbyn yr atharw-
iaeth a ddysgasoch chwi ;" Rhuf. xvi 17.
Daliwch. sylw, attolwg, fel y mae efe yn
glanhau yr efengyl

; nid yn ysgol Crist y
dysgasaut hwy hyn ; ac yna y mae yn
rhoddi amnaid ddistaw, eu bod yn ei gàcl
o ryw le arall, gan ryw. gau ddysgawdwr,
ac o ryw gau athrawiaeth neu gilydd.
Craffwch arnynt, medd efe, fel pe dywed-
asai, daliwch sylw yn dda, a chwi a'u cewcli
hwynt wedi ymlygru ryw fforddneu gilydd:
hwy f lant yn ymdwymno wrth dân tíatan

;

ac òddi yno y dygasaut y pentewyn syddyn
gwneud y drwg.

2il. Y mae Cristionogion yn anefengyl-
aidd mewn rhan yn eu càlonau a'u buchedd-
au. Nid yw y cwbl o wraidd pechod wedi
eu codi i fyny ar unwaith ; ac nid rhyfedd
fod peth chwerw flas yn aros yn y ffrwyth
a ddygant. Bydd y saint yn y nef yn ras i

gyd, ac heb bechod ynddynt; ac yna
byádant oll yn gariad hefyd: ond yma y
maent o ran yn rasol, o ran yn Ilygredig

;

ac fedy eu cariad yn ammher.Taith. Pa
fodd y galîant fod wedi eu llawn-asio
ynghyd, mewn undeb na thorir mo hono
byth, tra y mae eu cymmodiad â Duw, yn
y pwngc o sancteiddiad, heb fod mor gyf-
lav n nad oes yn awr ac yn y man rai ym-
rafaelion rhygddyrt âg ef ei hun ì A pho
leiaf y llwydd a gafodd yr efengyl yn eu
calonau i farweidcüo chwant a chryfhau
gras, Jleiaf o heddwch a chariad sydd i'w
disgwyl yn eu plith. Y mae yr apostol yn
penderfynu, oddi wrth yr ymrysonfa ym
mysg y Cristionogion yn Corinth, mai
bychan oedd eu tyíiant mewn gras ; ac' niai
11wy a-bwyd plentyn ocdd yn addas iddvnt.
" Mi a roddais i chwi laetli i'w yfed, ac'nid
bwyd cryf : canys hyd yn hyn uis gallech,
ac nis gellwch etto yr awr hou ei derbyn

;

canys cnawdol ydych chwi etto ;" 1 Cor. iii.

2. Nage: y niae yn gweled hyn yn dyst-
iolacth mor eglur, nes yw yn appelio at eu
cydwybodau hwynt ar y matter :

" Canys
tra fyddo yn eich plith chwi genjigen, a
tòynhen, ac ymbleidio, onid ydvch yn
gnawdol, ac yn rhod.'o yn ddynoí.'" aän, 3.

|

Ond fel y cryfhao gras, ac y gorchfygo yr
efengyl yng nghalonau Cristionogioìi, felìy

y cynnydda cariad ac ysbryá undeb gydaî
hyn. Ni a ddywedwn, " Po hynaf, doeth-
af." Er fod plant tra yn ieüaingc yn cripio
ac yn ymladd, etto pan ddelont i oed, y
maent yn dechrcu cyttuno yn well. " Y
mae pob gwan yn anynad o natur: y gwcin-
iaid ieuaingc yn gecrus a chwerylus." Y
mae oed a nerth yn dwyn doethineb i

orchfygu yr ymrafaelion gwael, y rhai yn
awr nis gàlir eu dioddef. Yn yr ymrafàel
rhwng gweision Abraham a Lot, gwelwu
Abraham, y credadyn hynaf a chryfaf, yn
fwyaf parcd am heddwch, fel ag i ddeisyf
ei gael ar law ei nai oedd islaw ìddo ar bob
cyfrif. Paul, oedd yn Gristion llawer uwch
nag ereill, O ! fel y rhagorai mewn cariad !

Efe a ddywed am dano ei hun, "Gras ein
ílarglwydd ni a dra amlhaodd gyda ffydd
a chariad, vr hwn sydd yng Nghrist Iesu ;"

1 Tim. i. 14. " ma," medd Calfrn, u
y

mae ffydd wedi ei chyferbynu i'w anghred-
iniaeth cyndyn ef gynt, pan yn Pharisead ;

"cariad yng Nghrisì Iesu" yn gyferbynioí
i'r creulondeb a ddangosodd at Cristionog-
ion, pan aeth, dan chwythu celanedd, ar ei

neges o erlid i Damascus. Yr oedd yn awr
mor lawn o ffydd, a'r pryd hyny o anghred-
iaeth

;
yn awr mor boetìi eirias o gariad at

y saint, a'r pryd hyny o greulondeb i'wher-v

byn." Ond i hyn yn beuaf yr wyf yn nodi

y Jle, sef i ddangos fcl y mae y grasusau
hyn yn cyd-dyfu ac yn cydgynnyddu, Oa
yn helaethion mewn ffydd, yna J& helaeth'
iou mewu cariad.

PENNOD XIII.
Annogacth i'r saint i i/ì/nnal hcddiceh yn cu plíth

eu hunain, a'i ddwyn ym mlacn hyd y yallunt:
oddi tcrlh dri o resymau.

Dcfn. 3. Y mae hyn yn dwyn annogaeth
brydlawn i î awb o'r saint, ar iddynt feith-

rin heddwcli hyd y gallont yn cu mysg m
hunain. Yr ydych oll yn profiesu ddarf«
eich bedyddio i ysbryd yr eíengyl ; ond nid
ydych yn ei ddangos pan fyddoch yn dan-
neddu ac yn chwyrnu ar eich gilydd. Yr
efengyl sydd yn gwneud bleiddiaid ac yn
yngyttûn; ac nid yw yn dysgu yr wyn i

droi yn fleiddiaid a difetha eu gilýdd.

Dywedodd eiu Iacliawdwr wrth y ddau
ddisgybl oedd a'u digder wedi ffaglu, nes

y mynent gyrchu tân o'r nef i fyned ar
eu neges ddì'algar hwynt, nad oeddynt yn
dirnad o ba aelwyd y daeth tâu gyllt eu
poethwynt ; "Ni wyddoch o ba Ysbryd yr
ydych ;" Luc ix. 55. Fel pe dywcdasai,
Nid yw y fath eiriau dig-danllyd yn gyf-
addas i'r Meistr llariaidd yr ydych yn ei

wasanaeth
;
nac i'r efengyl y mae yn ei
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phregethu i chwi. Ac oni oddefa yr ef-

engyì i ni dalu i'n gelynion yn eu bath

eu hunain, a rhoddi iddynt hd am lid
;

yna, llawer llai y goddefa i frodyr boeri

tân i wynebau eu gilydd. Na, pan dde-

chreno y fath farwor fygu ym mysg Crist-

ionogion, gallwn wybod pwy a dafiodd y
wreichionen ; neb ond Satan : efe yw y
cryf ennynwr vn eu holl ymrysonau hwynt.

Os bvdd tymmestl, nid yn yr awyr, ond yn

ysbrvdoecíd Cristionogion, a gwynt eu

nwvdau hwynt yn uchel a chroch, y maeyn
hawdd dirnad pwy yw y dewin. O ! ydi-

afol ydyw ; efe sydd yn trin ei gelfyddyd

ddu ar eu chwantau hwynt, sydd etto mor
anfarweiddiedig, nes rhoddi iddo fantais rhy

fawr at godi yn fynych ystormydd o gyn-

nhen ac ymraiiiad yn eu mysg. Cychwyn-

odd Paul a Barnabas ynghyd mewn tawel-

wch ; ond dyna Satan yn anfon ystorm ar

eu holau, a'r fath ystorm ag a'u gwahanodd

hwy ar ganol eu taith ;
" A bu cymmaint

cynnhwrf rhyngddynt, fel yr ymadawsant

oddi wrth eu gilydd:" Act. xv. 39. Nid

oes dim, yn fyr o Grist a'r nef, a warafun-

odd Satan i gredinwyr, yn îwÿ na'u hedd-

wch a'u cariad tuag at eu gilydd. Onis

gall eu rhwygo oddi wrth Grist, a'u hattal

rhaçr cyrhaedd y nef, etto, y mae yn lle

boddhâd ganddo eu gweled yn myned yno

mewn tymmestl, fel llongau bregus, yn wa-

hanedigoddi wrth eugilydd, fel na chaffont

gymmhorth trwy, na chysur o, gvmdeithas

eu gilydd ar hyd y ffordd. Gyda hyn, lle y
gallo wahanu, y mae yn gobeithm dis-

trywio hefyd, gan wybod yn sicr mai hon

y y ffordd debycaf i ddwyn hyny i ben.

ílaws yw cymmeryd un llong na llynges.

Os gellir rhoddi trèf ar dân, bydd i'r gelyn

welì gobaith o'i chymmeryd. Gan hyny,

byddwch yn dra gofalus am gadw gwreich-

ion y diafol allan o'ch fnamlwch. Yn sicr,

nid trugaredd fechan yw heddwch ym mysg
Cristiouogion, gan fod saethau y diafol yn
ehedeg mor aml at eu dwyfronau.

Mi a ddymunwn ddyweyd rhywfaint i

ennill pobl Dduw hofn y drugaredd hon.

Yr wyf yn addef fy mod yn caru awyr
glaerdeg a thawel, ond yn enwedig yn yi'

eglwys ym mysg credinwyr : ac fe'm gwneir

yn fwy ystyriol pa fath drugaredd a fyddai

hon, drwy y canlyniad alaethus o'r ym-
raniadau a'r ymrafaelion sydd er ys rhai

blynyddoedd wedi terfysgu ein hawyr a'n

llenwi â'r fath ddychryn ac annhrefn, hyd
onid ydym yn lled debyg i'r wlad a elwir

Tierra-del-Fuego, tir y mwg a'r tân, o achos

y mwg lawer a'r aml fellteniadau sydd yn-

ddo. Ac i ba beth y gallaf gyffelybu cyf-

eiliornad yn well nag à fwg, na chynnhen
nag i dân? Rhyw arwyddlun o uffern yw,
lle y mae y fnarnau a'r tywyllwch yn cyd-

^yfarfod i chwanegu erchyìldra y fan. Ond
i wasgu yr annogaeth yn dynach o beth,

rhoddwch ganiatâd i mi eich annog i undeb
a heddwch, drwy dri o resymau.

DOSB. i.

laf. Er mwyn Crist. Ac mi a feddyliwn
na ddylwn gael nacâd, pan yn erfyn er ei

fwyn ef. Pan weddioch chwi ar Ddu w, ac y
gwneloch ond defuyddio ei enw ef yn y gor-

chwyl, yr ydych yn sicr o lwyddo. A pha
ham na byddai i gynghor, sydd yn attolygu

arnoch er mwyn Crist, gynnhyrfu eich calon-

au chwi i ddyledswydd, fel y gwnagweddi
a wedd'ier genych chwi yn enw Crist gyn-

nhyrfu caìon Duw i drugaredd? Ië, pa
fodd y gelli di, mewn ffydd, arfer enw Crist

fel dadl at agor calon Duw i ti, pan nad
yw o'r fath gyfrif gyda thi dy hun ag i

agor dy galon i gydsynio â dyledswycld

sy mor bwysig ar ei gaìon ef, i'w dwyn ym
mlaen ym mysg ei bobl ? Fel yr ym-
ddengys

—

(laf.) Wrth y gorchymyn difrifol a

roddodd ar ei ddisgyblion yn yr achos

hwn :
" Gorchymyn newydd yr w^yf yn ei

roddi i chwi, ar garu o honoch eich gilydd.

;

fel y cerais i chwi, ar garu o honoch chwi-

tnau baw^b eich gilydd ;" loan xiii. 34.

Craffwch, attolwg, fel y mae yn parotoi eu

calonau i agor yn rhwydd, a chroesawu yn
llawen y gorchymyn hwn : y mae yn gosod

ei enw ei hun arno. " Gorchytnyn newydd
yr wyf fi yn ei roddi i ohwi." Fel pe dy-

wedasai, Bydded i'r gorchymyn hwn, er ei

fod mor hen ag un gorchymyn aralí (Lef.

xix. 18), etto fyned ar fy enw i mewn
modd arbenigol. Pan fyddwyf fi wedi
myned, a'r tân o ymryson, ar ryw dro, yn
dechreu ennyn yn eich mysg, cofiwch pa
orchymyn neillduol yr wyf yn awr ei roddi

arnoch, a gadewch iddo ddiffodd yn
ebrwydd. Drachefn, deliwch syiw ar y modd
y raae yn traddodi y gorchymyn hwn, sef

iiiegys rhodd a rhagorfraint ;

(l Gorchymyn
newydd yr wyf yn ei roddi i chwi." Yn
wir, pregeth ymadawol Crist ydoedd hon,

a gwir dripion y llaetli hwnw y buasai yn
eu porthi hwynt âg ef. Erioed ni ddifer-

odd ymddiddan roelusach o'i enau bendig-

edig: fe gadwodd ei win goreu hyd yn
ddiweddaf. Yr oedd efe yr awr hon yn
gwneud ei ewyllys ; ac ym mysg ei gymrayn-

roddion ereiÜ i'w ddisgyblion, y mae yn
cymraeryd y gorchyrayn hwn, fel y cym-
merai tad ei sel fodry oddi ar ei fys, ac

yn ei roddi iddynt. Drachefn, y mae efe

nid yn unig yn gosod y gorchymyn o'u

blaen ; ond i'w Avneud yu fwy effeithiol, y
mae yn cyssylltu mewn byr eiriau y ddadl

gryfaf a ellir ei rhoddi o blaid y peth, ac

ìiefyd y cyfarwyddyd egluraf a llawnaf at

ei wneuthur ;
" fel y cerais i chwi, ar garu

o honoch chwithau bawb eich gilydd." O
Gristionogion ! pa rwymau nas gall cariad

Crist eu ".gosod arnoch ? Pe byddent ar i

chwi roddi eich bywydau i lawr drosto ef,
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a'ch carodd chwi hyd angeu, a wrthodech

chwi bwynt? Ac *ai ni bydd i'w gariad

hwn eich cymmhell chwi i ddarfod â'ch

ymraniadau a'ch cynnhenau ?

Y mae hyn yn ddigon o ddangosiad am
fawredd y pwya a osodai ar y gorchymyn

hwn ; ond craffwch drachefn ar y modd y
mae Crist, yn yr un bregeth, yn eu coffau

unwaith ac eilwaith am hyn. Ac oni bu-

asai ei fod yn dra mawr ei ofal yn ei gylch,

ni cliawsai y peth le mor helaeth ynei fedd-

wl v pryd hyny, pan oedd ei amser mor

fyr/ac yntau i grynhoi a chydgasglu ynddo

y cwbl o'r cynghor a'r cysur nefolaidd oedd

ei ddymuniad i'w adael gyda hwynt cyn

yn ei ymadawiad. Nage, y mae yn gosod y
fath bwys ar hyn, hyd onid yw eîe megys

yn cydgloi i fyny ei lawenydd ei hun, a'r

eiddynt hwythau, yn y gofal a gymmerent

hwy ynghylch yr un gorchymyn hwn o

garu eu gilydd :
" Hyn a ddywedais wrth-

ych, fel yr arosai fy ìlawenydd ynoch, ac y
byddai eich llawenydd yn gyflawn ;" Joan

xv. 11. Pa beth ydoedd hyn a welir yn y
wers o'r blaen :

" os cedwch fy ngorchym-

ynion, chwi a aroswch yn fy nghanad."

Hvn oedd y peth a lefarodd efe wrthynt,

feí y byddai ei lawenydd ef ynddynt hwy,

a'r eiddynthwythau ynddo ef ; sef, ar ìddynt

gadw ei orchymynion. Yn awr, i roddi

iddynt wybod pa mor fawr y lle a gawsai

eu hufudd-dod i'r gorchymyn neillduol hwn
am gariad ac undeb yn ei galon ef, a pha

mor dra llesol ydoedd at barhâd ei lawen-

ydd vnddynt, a chyflenwi eu llawenydd

hwythau, y mae yn dewis hyny, uwch law

pob peth, í fod yn gymmhellydd arnynt i'r

hyn a ddywedasai. Gwelwch adn. 12:

"Dymr. fy ngorchymyn i ar i chwi garu

eich gilydd." Craffwch etto y modd y

mae Crist yn priodoli y gorchymyn iddo ei

hun ;
" dyma fy ngorchymyn i." Fel pe

buasai yn rhoddi amnaid iddynt, megys yr

oedd ganddo un disgybl oedd yn myned

wrth yr enw, " yr hwn yr oedd yr Iesu yn

ei çaru ;" felly y myn efe feddu gorchymyn

hoff, "yn yr hwn y cymmer efe ryw hyfryd-

wch arbenig, ac mai hwn ydyw, " ar iddynt

garu eu gilydd."

Ond ni ddaethom etto at y ddolen olaf o r

gadwen euraidd hon, sef ymddiddan Crist.

Wedi iddo roddi peth gwres yn rhagor yn

eu serchiadau at y ddyledswydd hon, trwy

ddadgan ei gariad ei hun atynt, yn yr am-

lygiad mwyaf o hono, sef " rhoddi ei ein-

ioes" drostynt {adn. 13), y mae yna yn

dyfod ym mlaen yn hyfach, ac yn mynegi

iddynt y gwua efe eu haddef yn gyfeilhon

iddo, fel y byddent hwy yn ofalus i gadw

yr archiad a'roddasai e'fe iddynt :
" Chwy-

chwi yw fy nghyfeilüon, os gwnewch pa

bethau bynag a orchymynais i chwi ;" adn.

14. Bellach, gau fwrw ei fod wedi gorch-

fygu gyda hwynt
;
ac y byddai iddynt rodio

mewn undeb a chariad, yn ol ei orchymyn,

nis gall efe gelu yr hyfydwch a gym-
mer efe yn hyny, 'ie, ac ynddynt
hwythau am hyny. n adn.^ 15, y mae yn
agor ei galon idd'ynt, heb gloi dim dan gêl

rìiagddynt ; ie, y mae yn erchi iddynt fyned

ac agor eu calonau i Dduw, a bod yn hyf

wrtho, fel y mae yntau wrthynt hwythau :

adn. 16. A nodwch o ba awr ddedwydd y
mae y gyfeillach yma, y derbynir hwynt
iddo, yn cael dyddiad—"O hyn allan nid

ydwyf yn eich galw yn weision ; o blegid

y gwas ni yr beth y mae ei Arglwydd yn
ei wneuthur;" sef o'r pryd y byddo eich

rhodiad yn ufudd tuag ataf tì, ac yn
garuaidd at eich gilydd. Gallai un feddwl

ar hyn, iddo ddywedyd digon ; ond nid yw
efe yn meddwl felly. Yn y geiriau nesaf y
mae efe drachefn ar yr un mater :

" hyn yr

wyf yn ei orchymyn i chwi, garu o honoch

eich gilydd;" adn. 17, fel pe buasai y
cwbl a ddywedasai wrthynt heb law hyn,yn

wasanaethgar i hyn.

2il. Peth arall, yn profi fod calon Crisfc

dan rwymiad dwys i ddwyn cariad ac undeb

ym mlaen ým mysg Cristionogion, yw ei

weddi daer am hyn. Pe clywech breg-

ethwr gyda llawer o daerineb yn gwasgu

rhyw ras neu ddyledswydd ar y bobl yn ei

bulpud, a phe byddai i chwi, yn ebrwydd

ar ol diwedd ei bregeth, fyned tan ffenestr

eiystafell, a'i glywed ef cyn daered yn ei

ymdrech â Duw am iddo ef roddi i'w bobl

y peth y bu efe mor wresog yn ei wasgu

arnyut, chwi a goeliech yn hawdd fod y
gwr o ddifrif. Y mae ein Iachawdwr ben-

digedig wedi dysgu i ni, weinidogion, pa le,

pan ddeloni o'r pulpud, a pha beth i'w

wneuthur. Yn ebrwydd ar ol gorphen eî

bregeth i'r bobl, y mae efe ar weddi dros-

tynt gyda Duw : a'r hyn oedd yn brii

fater ganddo yn ei bregeth, y mae yn

helaethu yn fwyaf arno yn ei weddi. Undet

a heddwch oedd y cymmynrodd y dymun-

odd gymmaint am ei gadael gyda hwynt

a'r un y^ y rhodd y mae ei erfyniad yi

daer ar Dduw am ei chyfranu idd/nt

" Y Tad sancteiddiol, cadw hwynt trwy dj

enw, v rhai a roddaist i mi ;" a pha han

yr hoìl ofal hwn ? " fel y byddont yn ui

megys ninnau ;" Ioan xvii. 11. Fel p.

dywedasai, O Dad, a syrthiasom ni allai

erioed? A fu erioed ymrafael rhyngom

Pa ham ynte yr anghyttunai y c^ai syd«

yn eiddo i ti a minnau ? Felly (>n adn. 2

à 24) hefyd y mae yn dadleu yn daer am y

un drugàredd. A pha ham mor fynych

A ydvw mor anhawdd ei gwasgu o lail

Duw,'nes bod rliaid i Grist ei huii* ymdynl:

Ì mor fvnych am dani? Nag ydyw yn sicrl

ond fèl y dywedoùd Ci :stamy llef addaetl

0'r nef : " Nid o'm hachos i y bu y llef hoi

ond o'ch achos chwi ;" uan xii. 30. Fell

y gallaf tìnnau ddywedyd yma, Y b«
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ddeublyg hon o eiddo Crist am undeb a
heddwch ei bobl, yn eu hachos hwynt yr
oedd.

(laf.) Efe a fynai trwy hyn godi bri y dru-
garedd yn uwch yn eu meddyliau. Y mae
hyny yn sicr yn werth eu gofal hwynt, a
gyfrifodd efe yn werth ei weddi ddeublyg,
pan nad oedd gair o son ganddo am ei

einioes ei hun, neu ynte efe a gam-gyfleodd
ei sel, ac ni ddefnyddiodd ei amser gyda
Duw, er budd goreu i'w bobl.

(2il.) Efe a fynai i ymraniadau ymddang-
os yn bethau mwy ofnadwy arswydus, trwy
roddi deisyíiadau mor aml at Dduw, am eu
rhagflaenu. Yn sicr, pe gwybuasai Crist
am un drwg gwaeth, yn debygol i ddyfod
ar ei bobl, ar ol ei ymadawiad, efe a fuasai
mor bur a thirion i'w blant ag i erfyn rhag
hwnw yn anad un, a'u cadw draw. Efe a
fynegodd i'w blant pa beth oedd iddynt ei

ddisgwyl gan y byd, pob math o boenau a
dioddefiadau a allai eu synwyr heipio eu
malais i'w dyfeisio : etto, nid yw Crist yn
erfyn cymmaint am rydd fraint rhag y rhai
hyn> ag y mae rhag ymrysonau anfrawdol
yn eu mysg eu hunain. Y mae efe yn
cyfrif, os gallant hwy gydymuno, a bod
mewn cariad, sant gyda sant, eglwys gydag
eglwys, fod ganddynt drugaredd a ysgafn-
hâ y baich arall, ac a'i gwna yn oddûíadwy,
îe yn hyfryd. Y tân nefol hwn o gariad,
yn eu plith eu hunain, a diffydd fílamau
eu herlidwyr, o leiaf eu harswyd yn y
galon.

Mewn gair, mynai Crist gryfhau ein
ffydd i ofyn yn hyf am yr hyn a rag-ofyn-
odd efe drosom, achefyd i fwyhauy pechod
o gynnhen i'r fath uchder, fel y byddo i

bawb a fyddo yn meddu cariad at Grist
weled nas gallant fyw mewn anghydfod,
heb fod yn pechu yn erbyn y gweddiau
hyny a anfonodd efe i fyny, gyda llefau
cryfion, am heddwch ac undeb ; a hyn nes

; y crynont wrth feddwl am y peth.
(3ydd.) Y gwerth a roddodd Crist, i

|

gael yr heddwch a'r undeb hwn. Megys
!
yr aeth Crist o bregethu i fyny heddwch, at

í
dynu heddwch o'r nef i'r llawr trwy weddi,
felly efe aaeth o weddio at daìu am dano,
Yn wir, nid erfynioncardotynyw gweddiau

í
Crist, fel y mae ein gweddiau ni

; ymae efe

|

yn gweddio ar ei Dad, yn unig am gael yr
ì

hyn y mae yn talu am dano. Yr oedd efe
- yn awr ar y ffordd i le y taliad, sef Calfaria;
f ac yna ei waed oedd y gwerth a roddes efe

j

am yr heddwch hwn. Yr wyf yn addef
mai heddwch â Duw oedd y prif 1 berl a

' bwrcasodd Crist, y marchnatäwr doeth hwn,
\

i'w bobl. Ond yr oedd hyn ganddo yn ei

l Mewn ystyr fanylach, ei eglwys yn unig a
;

brynodd Crist {Eph. v. 25; Act. x. 28), ond yr
ì

oedd pob grasau a moddion rheidiol at gael ei
egJwys adref i ogoniant yn ddeilliad anwahanadwy
Odüi wrth y pryniad a fu arni.

2 A

olwg hefyd : yn ganlynol, megys y mae
Sacrament Swper yr Arglwydd (yr hon yw
y wledd-goffa am farwolaeth Crist) yn seilio

ein heddychiad â Duw, felly y mae hefyd
yn arwyddo ein cariad at ein gilydd : 1 Cor.
x. Ac a fydd raid i mi yn awr roddi i

chwi gyfrif pa ham y dilynodd ein hanwyl
Arglwydd ei orchwyl hwn mor dn, sef
cyd-glymiad ei bobl mewn heddwch ac
undeb ? Yn wir, fe fwriedir yr eglwys gan
Grist i fod yn d iddo, i gymmeryd ei

orphwysfa ynddo ; a pha orphwysfa a allai

efe ei gael mewn t a fyddai oll ar dân o'i

ddeutu ? Ei deyrnas ef ydyw : a pha fodd

y gall ei ddeddfau ef gael uíuddhâd, os bydd
ei ddeiliaid oll mewn terfysg yn erbyn eu
gilydd ? Inter arma silent leges: "Ym
mysg arfau, taw sydd ar ddeddfau." Mewn
gair, pobl yw ei eglwys ef, a alwyd allan o'r

byd, i fodyn foliant iddoger bronybobloedd*
fel y dywed Pedr; " Ymwelodd Duw â'r

cenhedloedd, i gymmeryd o honynt bobl i'w
enw ;" Act. xv. 14, sef pobl i'w anrhydedd :

ond anrhydedd bychan i enw Crist a ddygai
pobl gweryius, ymranedig. Ië, pa le bynag
y ceir y cyfryw (ac Och ! pa le nad ydynt
i'w cael ?), y maent i enw Crist fel mwg a
budreddi i wyneb glân

; y maent yn
pardduo ac yn anffurfio Crist ; fel na chyd-
nebydd y byd ei fod ef yr un y dywed efe
ei fod : Maent yn eu harwain, ie, i brofedig-
aeth, i dybied yn wael am Grist a'i efengyl.
Yn loan xvii. 23, y mae Crist yn gweddio
am i'w bobl gael " eu perffeithio yn un ;" a
chraffwch ar ei ddadl ;

" fel y gwypo y byd
mai tydi a'm hanfonaist i." *Calon pwy nid
yw yn gwaedu, wrth giywed y cabledd sydd
ar Grist y dydd hwn gan gynnifer o safnau
duon ? A pha beth sydd wedi eu hagor yn
fwy nag ymraniadau y saint ?

DOSB. II.

_
2. Cymmerir yr ail ddadl oddi wrthych

eich hunain. Er eich mwyn eich hunain
byddwch byw mewn heddwch ac undeb.
Ystyriwch eich rhwymiadau i gariad ac
undeb : y mae eich perthynasau yn galw
am hyn. Os credinwyr, y mae Paul yn
dadgan eich carennydd ;

" Chwi oll ydych
blant i Dduw, trwy ffyddyng Nghrist Iesu;"
Oal. iii. 27. Nid yn unig plant i Dduw
(yr y^ym oll felly trwy greadigaeth), ond
trwy ffydd yn Iesu Grist hefyd. Y mae
Crist yn sylfaen brawdoliaeíh newydd i

gredinwyr. O Gristionogion ! ystyriwch
pa mor agos y'ch gosodwyd at eich gilydd :

ymddygwyd arnoch yn yr un bru, yr
eglwys ; cenhedlwyd chwi trwy yr un hâd,

y gair, i'r greadigaeth newydd hon ; a thrwy
hyn, fel y dywed un, daethoch i fod yn
frodyr o waed cyfan ; ac am hyny dylai fod
undeb a serch anwylach yn eich plith chwi
na dim rhai ereill. Gwresogodd calon
Ioseph yn fwy at Beniamin nag at un o'i

frodyr ereill, am ei fod ef yn í'rawd iddo.
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o dad ac o fam hefyd. Os chwi a syrthiwch

allan, pwy. a gyttuna ? Yn ol rheswm, pa

beth a all dori ar eich heddwch chwiî Y
pethau sydd yn arferol o fod ynjesgyrn ym-
ryson ac yu achlysuron ymgecru ym mysg
brodyr ereill, y mae Crist wedi gofalu am
symnmd y rhai hyny oll ymaith: ac feliy

y mae eich ymrafaelion ehwi, tu hwnt i

ereill, yn dra phlentynaidd, i'e, a phechad-

urus. Weithiau, y mae y nafll blentyn yn
cael ei oíìdio trwy ymserchiad pleidiol ei

dad ncu ei fam, yn fwy ar ereill nag arno

ef ei hun ; a gwna hyn iddo ef genfigenu

wrthynt, ac iddynt hwythau ei ddirmygu

yntau. Ond nid oes plentynanwea o'r fath

yn nheulu Duw; y maent oll yn gyffelyb
" Rhodiwch mewn cariadboffgan Gris 1

m*-gys y carodd Crist ninnau, ac a'i rhodd-

oild'eihun drosom ni ;" EpK V. 2 : hyuy

y w, dros y naill yn gystal ar liall. Y mae
Crist yn yr egíwys yn gyffelyb i'r enaid yn

y eorph.
' Ymae yn gyfan yn y cyfan, ac

yn gyfan ym mhob rhan ; totiu in toto, et

totos in gualibet parte. Pob aelod yng
Nghrist, y mae ganddo Grist cyían, ei holl

galon a'i gariad ef, fel pe na byddai un i'w

fwynhau heb law ef ei hun.

Drachefn, ym mysg dynion, er na ddang-

osodd tad gymmaint pleidgarwch yn ei

serch, etto, y maeyn fynych anwastadrwydd
mawr yn y cyfraniad o'i feddiannau. Er
fod y cwbl yn blant, nid yw y cwbl yn
etifeddion, ac y mae hyn yn hau had cyn-

nheu yn en mysg; íel y gwelodd Iacobtrwy

brawf gofidus. Oncì y mae Crist wedi

gwneud ei ewyllys felly, hyd onid yw y
ddarnariaeth yn gyffelyb i bob un, ac yn

cael ei alw yr "iachawdwriaeth gyffredinol
;"

ludas iii :
" ac etifeddiaeth y saint yn y

uni;" Col. i. 12 : íbawb o'r gymdeithas.

Gall pawb fwynhau eu dedwyddwch heb

ymwthio na drygu y naill y llall ;
fel y

miliynau o bobl sydd yn edrych ar yr un
haul, ac ar yrun pryd, heb un yn sefyll yng
ngoleu y llall. Tybygwn fod geiriau Crist,

yn loàn xvii. 22, yu tueddu peth y ffordd

yma ;
" A'r gogoniant a roddaist i mi, a

roddais iddynt hwy ; fel y byddont un."

Yÿ'i th ogoniant yno, gogoniant yn y nef yn
benaf a ddeallwn ni : ac medd Crist, " mi a'i

rhoddais," sef mewn hawl ; mi a'i rhoddaia

"iddynt hwy," nid i'r hoff-ddyn hwn neu

y llall, ond iddynt oll ; mi a'i trefnais fel

cyfran i bawb o'r gwir gredinwyr—a pha

ham? "Fel y byddont oll yn un ;" fel y
distawer pob ymdaeriad, ac na chenfjgeno

un wrth arall o achos cael rhan fwy nag ef,

pan welo fod gogoniant ynrhan iddoyntau.

Gwir yw yn ddiau fod peth gwahaniaeth

vng nwisgoedd allanol y plant ; rhai yn

dlawd, rhai yn gyfoethog : ac mewn doniau

,d,y mae gan rai fwy, a rhai

Lu. Ond a yw y rhai hyn o cymmaint
i-th. o'r fa'ili h'v.\6 ag i fod rhyíel o'u

plegid, ym mysg y rhai sydd yn disgwyl am
yr un nef ì Os gwna tad ddilladu ei blant

oll â'r un brethyn, bydd yn drwm eu gweled
yn gwanu eu gilydd, am fod gan un add-
urn-we nad yvr gan y llall ; nag e, am fod

addurn un yn goch, ac addurn y llall yn
wjnrdd. O blegid yn wir y mae y cweryl

weithiau ym mysg y saint, nid am feddu

doniau Uai nag arall, ond am nad ydynt
yr \m mewn rhyw, er eu bod mor dda a

defnyddiol ; a'r hwn y cenfîgenwn ni wrtho
fe allai, heb ei meddu.

2il. Ystyriwch pa le yr ydych, ac ym
mysg pwy. Onid ydych yng nghyffiniau eich

gelynion ì Os ymrysonwcli chwi, beth yw
eich gwaith ond ennyn tân iddynt hwy
ymdwymno wrtho ? Aha ! meddant, felly

y dymunem ei chael. Bydd i fôr eu cyn-

ddaredd hwy wanliau y geulan hon yn
ddigon cyflym ; ni fydd raid i chwi ei

thori iddynt. Y mae afresyraoldeb y gyu-

nhen rhwng bugeiliaid Abraham a Lot yu
cael mynhâd, trwy agosrwydd y cenhedl-

oedd atynt. " Oynnhen hefyd oedd rhwng
bugeilydd anifèUiaid Àbraham, a bugeilydd

anifeüiaid Lot. Y Canaaneaid hetyd, a'r

Phereziaid oedd yno yn trigo yn y wlad ;"

Gen. xiii. 7. Syrthio alian, a'r eilun-addol-

wyr hyn yn gweled ! gwnai hyn waith

siarad ar led y fro yn fuan, gan eu rhoddi

hwynt, a'u crefydd hefyd, i waradwydd.

Ac attolwg, pwy sydd wedi bod yu ein tir

ni yr holl amser y bu pobl Dduw yn ym-
dynu ? Rhai a fanwl-graffodd ar bob
ymddygiad anhardd yn ein plith, ac a'u

mynegasant i'r holl fyd : y cyt'ryw ag sydd

yn meddu digon o gallineb a malais i'w

ddefnyddio at eu bwriadau drygionus. Y
maent ynsefyll ar flaenau eu traed i fyned

afc waith : yn unig yr ydym ni heb fod yn
ddiffygiol a dirym, trwy doster y briwiau

hyny a roisom i ni ein hunain, o ran gwrth-

sefyìl eu cynddaredd. Y maent yn go-

beíthio y daw pethau i hyny ; ac yna hwy
a'n iachânt ni o'n briwiau ein hunain, trwy

roddi i ni un, os gallaut, a ä yn ddigoJ

dwfn at galon ein bywyd, efengyl a chwbj
Gristionogion ! a gaiff Herod a Philat eich

cywilyddio i Aetíiant hwy yn gyfeillion

at gryfhau eu dwylaw yn erbyn Crist : ac

oni ymunwch chwithau yn erbyn eich geiyn

cyffredin ? Amser drwg yw i forwyr fod

yn ymladd, pan y mae gelyn yn agor twll

yng ngwaelod eu llong.

3ydd. Ystyriwch ganlyniadau trymion

eich cynnhenau.
(laf.) Yr ydych yn attal tyfiant eich gras.

Cystal y gall y corph gynnyddu mewn
twymyn boeth, à'r enaid lwyddo pn
mewn tân o gynnhen ac ymrysun. Na ;

rhaid yw i'r tftn hwn yn yr esgyrn gael ei

ddiffodd, ac i'r corph gael ei ddwyn i'w

dymmer naturiol : ac felly y mae yn rhaid

bod oeriad ar y gwres afrywiog hwn yn
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mjBg Cristionogiou cyn y cynnyddant
hwythau. Attolwg, deliwch sylw ar y lle

liw'nw : Eph. iv. 15. " Eithr gan fod yn
gywir mcwn cariad, cynnyddu o honom
icìdo ef ym mhob peth." Ar feddygwaith

y mae yr apoatol
;
yn dangos pa fodd y gall

eneùliau, sydd yn bresennol yn weiniaid,

a'u gras yn wan a gwywedig, yn hytrach

Ktg yn cynnyddu, ddyfod er hyn i dyfu a

blodeuo : a'r cynghor y mae yn ei roddi,

cyd-gasgliad ydyw o'r cyfferiau rhagorol

hyn, cywirdeb a chariad. Cedwch y rhai

hyn, a bydd pob peth yn dda, fel yn adn.

16 : lie y dywedir fod yr holl gorph yn " ei

adeiladu ei hun mewn cariad." Gall preg-

ethu fod, ond dim adeiladu, heb gariad. Y
mae ein bamseroedd ni yn agoriad alaethus

ar y testyn hwn.
(2il.) Yr ydych yn tori ymaith eich

raasnach â'r nef o flaen gorsedd gras. Mi
a warantaf i chwi, mai ychydig a weddiwch
ar Dduw, os ymarferwch ymgecru â'ch

brodyr. Y mae yn ammhossibl myned âg
ysbryd rhydd, o ymrafaelio at weddio. Ac os

bydcìi di mor hyf aclmro wrth cjdrws Duw,
ti a fyddi yn sicr o gael croesaw oeraidd :

" Gâd yno dy rodd ger bron yr allor, a dos
ymaith

;
yn gyntaf cÿmmoder di â'th

frawd, ac yna tyred ac offrwm dy rodd ;"

Mat. v. 24. Ni fyn Duw i ni roddi arogl-

lysiau gweddi ar y fath dân dieithr : ni

wna efe fwyta chwaith o'n bara lefeinllyd,

na phrofi o un ddyledswydd wedi ei suro â

malais a cliwerwder ysbryd. Adnewydd-
wyd ÿn gyntaf yr heddwch rhwng Laban a
Iacob : Gen. xxxi. 44 : ac yn adn. 54

:

" Iacob a aberthodd aberth yn y mynydd,
ac a alwodd ar ei frodyr i fwyta bara."

Byddai hyd yia. oed y paganiaid yn meddwl
nad ellid gwneud un gorchwyl pwysig yn
iawn gan ysbrydoedd cwerylus. Am hyny
yr arferai seneddwyr Blmfain fyned i'r

deml, gyssegredig i lupiter lonyddwr, am
eu bod yno yn Uonyddu, yn rhoddi i lawr
eu hymrysonau a'u hymrafaelion, cyn eu
Mýned i'r senedd-d i ymgynghori am
faterion y lly wodraeth. Ai ni feiddientliwy
fyned i'r senedd-d nes ymheddychu ? Ac
a feiddiwn ni fyned at alìor Duw, a phlygu
ein gliniau o'i flaen ef mewn gweddi, tra y
byddo ein calonau yn cliY/yddedig gan ddig,

cenfigen, a malais ì O Dduw, darostwng
di ni.

3ydd. Fel yrydym yn anafu èin masnaeh
â'r nef, feìly â'n gilydd hefyd. Pan ymra-
faelio ciwy wlad sydd â budd mawr yn eu
masnach â'u gilydd, y mae yn rhaid i bob
un o'r ddwy gael eu gwasgu gan y rhyfel.

Yn cluiau, y mae mawr eîw Cristionogion
yn dyfod i mewn trwy eu cyd-gynideithas :

a hwy ydynt y Cristionogion cyfoethocaf yn
gyffredin, sydd â'u sefyllfa yn fwyaf man-
teiaiol at y masnach hwn. Megys na fedd
un genedl eu holl angenrheidiau yn eu

gwlad eu hunain, heb fod eisieu march-
natta âg ereill hefyd, felly nid oes un Crist-
ion a all fyw yn iawn heb fenthyca gan ei

frodyr. Y mae cyclymgyssylltiad yn bocl

"trwy bob cymmal cynnaliaeth, yn ol
nerthol weithrediad ym mesur pob rhan;'*

Eph. iv. 16. Nid oedd gan Paul ei hun y
fath ystôr nad oedd yn gobeithio cael rhyw-
beth chwaneg nag oedd ganddo, ie, oddi
wrth y gwaelaf o'r rhai yr oedcl yn preg-
ethu idctynt. Y mae yn dywedyd wrth
Gristionogion Rlmfain {Rhuf. i. 11), " Yr
wyf .yn hiraethu am eich gweled, fel y gall-

wyf gyfranu i chwi ryw ddawn ysbrydol ;"

ac, medd efe hefyd, "i'm cydymgysuro ynoch
chAvi trwy ffydci ein gilydd, yr eiddoch chwi
a'r eiddo fiimau ;" adn. 12. Ië, y mae yn
gobeithio cael "ei lenwi ohonynt" (pen. xv.

24), neu wledda ar eu cymdeithas, fel y
lìenwir dyn â danteithfwyd. Yn awr, y
mae ymrysonau ac ymraniadau yn anafu
pob cymdeithas ym mysg credinwyr. Y
maent mor adwythig i gymmundeb Crist-

ionogol ag yw haint neu bla mawr i fasnach.

tref farclmad. Y mae cyfranogiad yn
tarddu o gymmundeb, a chymmundeb wedi
ei seilio ar undeb. Y mae yr eglwys yn
cynnyddu dan erledigaeth : y mae hwn yn
taenu yr had ar hyd y maes oll, ac yn dwyn
yv efengyl i leoedd na chlywsid am dani yn
amgen. Ond ymraniadau ac ymrysonau,
fel ystorm greulawn, hwy a olchant yr had
allan o'r tir, ynghyd â'i gaion, ei frasder, a'r

cwbl.

4ydd. Chwi ewch, nid yn unig i'r perygl

o ammharu gras, ond o gynnyddu pechod.

Yn wir, y mae yn dangos fod llygriad nid
bychan wedi dyfod i niewn eisoes ; ond y
mae yn agor y drws i lawer mwy :

" Od oes

genfìgen chwerw ac ymryson yn eich calon-

au, na fyddwch ffrostwTyr ;" hyny yw, na
thybiwch eich hunain yn Gristionogion

gwych (laffo iii. 14). Y mae hyn yn ys-

taenio eich holl ragoriaethau ereill : pe ba'i

genych wybodaeth a doniau angylion sanct-

aidd, etto, parai hyn i chwi edrj^ch yn de-

bycach i ddiafliaid nag iddynt hwy. Cawn
y rheswm yn adn. 16 :

" Canys lle mae cen-

iíìgen ac ymryson, yno y mae terfysg a phob
gweithred ddrwg." Terfysg—gefail Satan

ydyw ; ac os gall efe roddi twymniad neu
ddau i Gristion ynddi, nid ammheua eie

am ei feddalu at forthwyi ei demtasiwn.

Moses ei hun, wedi i'w ysbryd boethi ych-

ydig, a gamddywedodd â'i wefusau. Mae
yn rhaid i liyìiy fod yn achlysur o bechu

mawr, a fyddo yn ei wneud yn ammhossibl
i ddyn weithredu un weithred gyfiawn tra

yn yr anhwyl hwnw :
" Digofaint gwr, nid

yw yn eyflawni cyfiawnder Duw." Yn awr,

pa fath beth alaethus ydyw i Gristionogion

aros yn hir yn y dymmer hono nas gallant

ynddi wneuthur lles i'w gilydd
;
ond cyn-

nhyrfu nwydau drwg ?
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5ed. Y maent yn rhagarwycìilion o farn i

ddyfod. Y mae gwybr gyminylog yn ar-

wyddo fod tywydcl gwlyb gerllaw :
aV

Úongwyr a ddisgwyliant ystorm ar y môr
pan ddechreuo y tònau chwyddo a rhuo.

A fu dim tebyg i'r pethau hyn yn ein plith

ni ? Pa beth a feddjliwn ond fod barn yn

magu, wrth wynebau cymmylog Cristion-

ogion, eu chwyddiadau calon, a'u nwydau
anfoddog, Bydd yn gweithio allan o'u hys-

brydoedd chwyddedig fel trwst dyfroedd,

neu ruad taranau yn yr awyr o flaen tym-

mestl? Pan fyddo plant yn ymladd ac yn

ymgecru, dyna'r pryd y gallant ddisgwyl i'w

tad ddyfod fw gwahanu â'i wialen :
" Efe a

dry galon y tadau at y plant, a chalon y

y plant at eu tadau, rhag i mi ddyfod a

tharaw y ddaear â melldith ;" Mal. iv. 6.

Y mae cynnhen ac ymryson yn gosod pobl

yn y drs nesaf i íelldith. Y mae Duw yn
'cyfrif ei fod yn dwyn barn drom ar bobl

pan fyddo efe ei hun yn eu gadael. Os y
liywydd a edy y llong, y mae hi yn agoa i

sodcíi. Ac y'n ddiau nid oes ffordd rwydd-

ach i'w yru'ef ymaith na thrwy ymrysonau

—y rliai a'i mygant cf allan o'i d ei hun.
" Syniwch yr un peth," medd yr apostol,

"bydcìwch heddychol; a Duw yr heddwch
a fyddo gyda chwi " (2 c7or._xiii. 11): gan
arwyddo'onid oeddynt yn by mewn hedd-

wch, nad oedd iddynt cîdisgwyl cael eibres-

ennoldeb ef yn hir gyda hwynt. Yr oedd

Duw ar ddyfod âg iachawdwriaeth fawr

trwy Moses "i blant Tsrael ; ac fel ernes o'r

gwasanaeth da yr oedd efe i'w wneuthur
iddynt, y mae yn dechreu gwneud heddwch
rhwng dau frawd ymrafaelgar oedcl mewn
ymryson ; ond ni dderbyniwyd ei garedig-

rwydd : a hyn fu yr achlysur o adfyd llawer

blwyddyn yn chwaneg a oddefasant yn yr

Aipht :' " Moses a ífôdd ar y gair hwn, ac a

fu ddieithr yn nhir Midian ;" Act. vii. 29 :

ac ni chlywn am ymwared dros ysbaid deu-

gain mlynedd ar ol hyn : adn. 30. Ac onid

ein hymrafaelion ninnau, neu yn hytrach

ein gwrthodiad o'r cynnygion hyny a wnaeth
Duw am heddwch trwy wyr o ysbryd hedd-

ychol, a fu yr achos o fToad y drugaredd

mor gyflym o'n gwlad, ac o'n gadawiad i

riddfan dan y gofidiau trist sydd arnom y
dydd hwn—a phwy yr pa hyd? O ! pwy
a all feddwl am y boreu claerdeg a lewyrch-

odd ar Loegr gyda'r senedd a eisteddodd yn
1640, heb wylo, ac w^ylo drachefn, wrth
weled ein gobaith am cldiwygiad gogonedd-

us, a agorodd y pryd byny, yn awr wedi ym-
gau mewn gwaed ] a rhyfel, ymryson a ther-

fysg ? Gresyni rhy debyg i'r tân a'r

brwmstan a ddisgynodd o'r nef ar ddinas-

oedd annedwydd y gwastadedd : Gen. xii.

1 Golygu y mae yr awdwr j terfysg a'r rhyfel a

fu ar led ein hynys yn amser y brcnin Charlea I
;

dienydùiad y brenin hwnw a'i íunryw ganlyniadau

ftncbyburus.

DOSB. III.

3ydd. O ! ymgeisiwch amheddwch acun-
deb er mwyn ereill. Meddwl yr wyf am y
rhai sydd etto yn annuwiol a drwg. " Ni
ddylem anobeithio o'r rhai drygionus (medd
Awstin), ond gwneud a allom tuag at idd-

ynt fod yn rhai da a duwiol, am fod nifer y
saint yn cael o hyd ei chwanegu allan o

nifer y rhai ansanctaidd." Yn awr, nid oes

foddion mwy ennillgar i weithio arnynt a

phalmantu iFordd i'w dychweliad, na rhoddi
gair da i wirioneddau a ífyrdcl Duw iddynt,

trwy diriondeb eich cariad a'ch undeb chwi
sydd yn eu proífesu. Dyma'r had cwmîu a
ddenai eneidiau megys colomenod i'r ífen-

estri. Dyma yr aur i orchuddio teml Dduw
(yr eglwys) âg ef, fel ag i beri i- bawb a

edrychant i mewn syrthio mewn cariad â'i

phrydferthwch. Y mae ar bawb ofn an-

neddu mewn t y bydcio ysbrydiondrwg yn
ei aflonyddu? Ac a fedd uífern ysbryd

gwaeth nag ymraniad? O Gristionogion,

byddwch gyttûn, a'ch nifer a gynnydda.

Dywedir yn Act. ii. 46 :
" A hwy beunydcl

yn parhau yn gyttûn yn y deml, ac yn tori

bara od i áf, a gymmerasant eu lluniaeth

mewn llawenydd a symledd calon." A
gwelwch yr hyn a ganlyn yn adn. 47 ; "Yn
cael flafr gan yr holl bobl : a'r Arglwydd a

chwanegodd beunydd at ei eglwys y rhai a

fyddant gadwedig."
Yr oedd y byd mor ddieithr i gariad a

heddwch, nes ydoedd mewn myfyr, ac yn
dwys ystyried pa athrawiaeth nefolaidd

oedd hono a allai feddalu calonau dynion,

Uyfnhau eu natur erwin, a'u huuo mor dn
ynghyd mewn cariad ; ac yn cymmeryd yn
rhwyddach eu hannog i ymuno â'r teulu

cywir hv/nw o gariad. Ond och ! pan dy-

wyllodd yraur hwn (sef pan wywodd hedd-
wrch ym mysg Cristionogion), yna y collodd

yr efengyl ei gair da yn y byd, ac yr aeth ei

hathrawiaeth dan ammheuaeth mwy yn eu

meddyliau: wrth weled y fath holltau ym
muriau yr eglwys, yr oeddynt yn fwy ofnus

i roddi eu penau dan ei chronglwyd hi :

" Merched Ierusalem, tyngedaf chwi trwy
iyrchod ac ewigod y maes, na chyíîrôch ac

na ddeffrôch fy nghariad hyd oni fyno ei

hun ;" Can. ii. 7. Y mae Mr. Cotton, ar y
de, yn barnu mai y cenhedloedd a fecídylir

wrth " iyrchod ac ewigod y maes," y rhai

ydynt greaduriaid ofnus, hawdd eu

tarfu ymaith, er iddynt fod yn amgen yn
tueddu i bori gyda'r defaid. Felly y cen-

hedloedd, er bod dan ogwyddiad i gofleidio

crefydd yr Iuddewon, etto hawdd iawn
oedd eu tarfu ymaith gan helynt flinderus

yr Iuddewon, neu ryw ymddygiacî tram-

gwyddus o'r eiddynt. A pha ymddygiad
mwy tramgwyddus nag anghydfod ac yin-

rysonau? Gwelwch hwyntyn gydgyssyllt-

iedig :
" Craífwch ar y rhai sydd yn peri

anghydfod * rhwystrau
;
" Uhuf. xvi. 17«
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Os bydd anghydfod, yna buan y cymmerir

tramgwydd ; ac fe allai y caledir llawer yn
eu pechodau trwy hyny. Ai nid yw eich

calonau yn crynu rhag gosod maen tram-

gwydd i neb dori ei wddf wrtho, neu dreiglo

maen ar fedd un pechadur truan, a'i selio

i lawr ynddo fel na chaffo byth adgyfodiad

i ras yma nac i ogoniant ar ol hyn ? Megys

y dymunech gadw eich hunain oddi wrth
waed y rhai sydd .yn marw yn eu pechodau,

O ! gwyliwch rhag rhoddi dim help, trwy

eich ymraniadau, at galedu eu heneidiau

yn eu hanedifeirwch.
DOSB. IV.

4ydd. Y fath olaf o heddwch y bwriedais

lefaru am dano, yw heddwch â'r holl gre-

aduriaid, ie, y rhai ffyrnicaf a chreulonaf.

Mi a'i gelwais yn heddwch er digollediad a

gweinyddiad. Yr oedd Adda yn ei ystâd

ddechreuol yn mwynhau hwn. Tra ybu ef

yn ddieuog, yr oedd y creaduriaid oll yn ddi-

niwed a di-ddrwg tuag ato yntau
;
yr oedd

y greadigaeth oll at ei wasanaeth ; nid oedd
un duedd derf.ysgus i'w gael mewn un cre-

adur, i'w yro yn y radd leiaf^i wrthryfel

yn ei erbyn. Pan anfonodd Duw anifeiliaid

y maes ac ehediaid yr awyr i dderbyn
eu henwau ganddo, bu hyny fel y gwnaent
eu hymostyngiad iddo, ac y cydnabyddent
ef fel eu harglwydd; ac fel y byddai iddo
yntau (trwy y weithred hono o awdurdod
arnynt, sef rhoddi arnynt enwau) gaelprawf
o'i lywodraeth gyflawn arnynt, er nad oedd
yn llywydd annibynol. Ond cyn gynted ag

y ciliodd dyn oddi wrth ufuddhau i Dduw,
dyna'r holl greacluriaid yn ebrwydd yn
anghofio eu darostyngiad iddo yntau, ie, yn
codi arfau yng nghweryleu Pen arglwydd yn
erbyn dyn gwrthgüiedig ; f el pe buasent yn
deimladwy o'r cam a wnaethai dyn, drwy ei

wrthgiliad, â'i Wneuthurwr ef a hwythau;
ìe, â'r Duw da, trwy freiniad yr hwn yr
oedd y dyn yn daì ei argl wyddiaeth arnynt
hwy. Ac fel hyn y maent yn parhau mewn
rhyfel i'w erbyn, hyd oni chydgyfarfyddo
Duw a dyn etto niewn cyfammod dedwydd
o hedd. Dyna'r pryd y gelwir yn ol y gor-
chymyn a roddodd Duw iddynt, o'i ddig yn
erbyn y gwrthryfelwr, dyn. Ac yn yr un
dydd ag y gwneir Duw a'r enaid crediniol
yn gyfeillion, y div/edda y rhyfel rhyngddo
ef a'r creaduriaid :

" Y dydd hwnw y
gwnâf ammod drostynt âg anifeiliaid y
maes, ac âg ehediaid y nefoedd ;" Hos. ii.

18. Craffwch ar y dydd y mae i'r ammod
hon ddechreuad o hono :

" Y dydd hwnw,"
sef y dydd y " dyweddiwyf di ynddo â mi fy
hun." Felly, y mae ein heddwchá'r cread-
uriaid yn dyfod i ni trwy ein heddychiad â
Duw. A chan mai bendith yr efengyl yw
hwn, felly y llall hefyd. Ond fel nad yw
ein heddwch â Duw yn cael ei fwynhau
mor berffeithlawn yn y byd hwn, nad ydyw
Duw wedi gadael iddo ei hun ryddid i ger-

yddu ei rai cymmodedig, ie, yn llym hefyd;
felly nid yw ein hcddwch â'r creaduriaid yn
rhwystr, fel nas gallant fod (îe, yn fynych y
maent yn wialen a ddefnyddia Duw i'n cer-
yddu â hi. Gall y dwfr foddi un sant, a'r
tân losgi un arall yn lludw ; ac etto, y cre-
aduriaid hyn mewn heddwch â'r saint hyn,
am nad yw Duw yn eu hanfon mewn llid yn eu
herbyn hwynt, neu o ran dim gwirniwed yn
ei fwriad atynt trwy hyny. Hyn yn wir oedd
y gorchymyn a roddodd efe i'rholl greadur-
iaid yn erbyn dyn gwrthgiliedig, felrhanb'i
felldith am ei bechodau. Y mae wedi an-
fon y creaduriaid yn ei erbyn, fel yr enfyn
brenin ei luoedd yn erbyn Üu o fradwyr a
fyddo dan arfau yn ei erbyn, gydag awdur-
dodiad i gymmeryd dial arnynt am eu
gwrthryfel erchyll yn erbyn eu Gwneuth-
urwr. Ond ar heddychiad y dyn, y mae
newidiad i'r gorchymyn ; ac y mae yn
rhedeg yn y dull cysurus írwn :—Dos dân,
a bydd yn gerbyd i ddwyn y cyfryw sant
adref o'r byd ataf fi i ogoniant y nef : dos
ddwfr, trosglwydda dithau un araîl ; ac felly

am y lleill oll. Nid oes greadur yn dyfod
ar genaclwri waeth na hyn at ddyn duwiol.
Ymae yn wir eu bod yn geryddon llymion,
o ran y gòfid presennol a ddygant ; etto,

trugareddau bob amser ydynt â'u gwasan-
aeth yn garedigol yn ol bwriad Duw, ac o
ganlyniad dedwydd i'r credadyn :

" Y mae
pob peth yn cydweithio er daioni i'r rhai
sydd yn caru Duw ;" Rhuf. viii. 28. Y mae
yr apostol yn ei lefaru fel pwngc cyffredin
adnabyddus ymhlith y saint :

" Ni k wydd-
om focl pob peth yn cydweithio," &c. Fel
pe dywedasai, pa le y mae y sant nad yw yn
gwybod hyn ? Ac etto, da fyddai i ni fod
yn ei wybod yn well ; byddai i rai o honom
felly dreulio ein dyddiau yn fwy cysurus
nag yr ydym yn awr. Ond nid ydwyf yn
bwriadu ymddiddan ar hyn : bydded byr-
dra yma yn iawn am feithder o'r blaen

PENNOD XTV.
JDylcdswydd Cristìon i sefyìl â chalon barod i boò

dioddefiadau, gydag un rìieswm am y pwngc.

Yr ydym yn dyfod at y trydydd ymofyniad
neu holiad a osodwyd ger bron oddi wrth

y geiriau hyn.
DOSB. i.

Gof. Beth a feddylir wrrth hyn, " parotoad
efengy] tangnefcdd V sy'n esginiau i draed

y Cristion ? Neu fel hyn, pa ras y mae y
parotoad hwn, sydd i fod yn wisg am y
traed, yn ei arwyddocau ? A pha ham ei

gelwir yn barotoad efengyl tangnefedd ?

Ât. Am y gras a hynodir yma, fel paro-

toad efengyl tangnefedd, &c. Yr wyf yn
cael amrywiaeth ýn nirnadaeth y dysgedig-

ion, ac amrywiaeth yn wir yn hytrach na
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chroes-wahanîaeth. Chwi elîwch gael

llawer o honynt yn swp caagledig ^an

Dr. Gouge ar *y lle, ynghyd ai feddyliaa

yntau arnynt. Gan hyny, mi a gâf arbed

eu crybwyll, a dèisyf^penad i osodilawr

la dyledns barch i ereill) y ddirnadaeth a

gefais i ai' y geiriau ; a hyn, a, fel

Jielaethiad, yn hytrach na chroesiad, ar eu

golyfjiadau hwynt.
j w y parotoad hwn,awelir

yn ôreu wrth ystyried yr aelod ei bwriad-

wyd iddo, sef troed, yr unig aelod yn y
cor$h i'w wisgo âg esgid ; a'r darn o arfog-

aeth ei cyflFelybir iddo, sef esgid y milwr.

Y mae hon, os yn un iawn, i fod o'r

gwneuthuriad cryfàf, gan na fwriedir hi yn

gymmaint er hoyw-drwsiad ag er amddiff-

yniad ; ac y mae hi mor rheidiol, nes bod

y milwr, trwy ddiffyg hon yn unig, yn an-

alluog, weithian, at wasanaeth : megys pan

ei gelwir i deithio ym mhell ar ffyrdd caled-

ion ; a'r rhai'n, fe allai, yn llawn o geryg

pigog. Ta hyd y cerdd efe, oni fedd esgid-

iau, heb friw nen gloffni ì Neu, os bydd y
ffordd yn dda, eithr yr hin yn ddrwg, a'i

draed yntau heb amddiffyn rhag y gwlyban-

iaeth a'r oerfel, nid ydynt mor bell bddi

wrth y pen, fel na ddichon annwyd a gaffer

iddynt daraw i fyny i hwn ; iíe, a
_
dwyn

afiechyd ar y corph oll, yr hwn a'i ceidw yn

ei wely pan y dylai fod ar y maes. Y mae
ym mron gynnifer yn marw trwy annhym-
íner ag a leddir mewn brwydran.
Yn awr, yr hyn yw y troed i'r corph,

hyny yw yr ewyllys i'r enaid. Y mae y
troed yn dwyn yr lioll gorpli ; a'r ewyllys

yr holl enaid, îe, yr holl ddyn, gorph ac

enaid hefyd. Y mae yr ewyllys yn gyn-

neddf sy'n rlioddi cychwyniad ; ni a awn
lle y bydflo ein hewyllys yn ei ddaufon. A'r

hyn ydyw yr esgid i'r troed, hyny ydyw
parotoad, neu, os mynwch cliwi, parodrwydd
a bywiogrwydd, i'r ewyllys. Y dyn a

fyddo â'i draed mewn esgidiau da, nid yw
yn ofni un ffordd, ond yn myned trwy y
tew a'r teneu, budr a glân, ceryg a mwsogl,

cyffelyb yw y cwbl i'r dyn a fedd esgidiau

da ; tra y mae y dyn troed-noeth, neu un
gwael ei esgid, yn crynu wrth deimlo y
gwlybaniaeth, ac yn gwaeddi pan sathro ar

gareg lem. Felly, pan fyddo ewyjlys a

chalon dyn yn ystwyth a pharod at ryw
orchwyl, y niae efe megys mewn esgidiau,

ac yn arfog yn erbyn pob bhnder ac an-

hawsdra a fyddo ar ei ffbrdd wrth ei

wneuthur. Hwy a ddywedant fod y
Gwyddelod yn sathru mor ysgafn ar y
ddaear, fel y*hedant dros ryw gorsydd, yn

y rhai y byddai agos i bawb ereill lynu a

Boddi. Sicr wyf y gwna calon ystwyth a

pharod hyn, mewii ystyr ysbrydol : ni fedr

neb rodio lle y medr hwn rèdeg ,
ni wna

efe gyfrif o gystuddiau, ie, erlidiau ;
ond fe

ä droityfit dan gauu. Erioed ni bu D&fydd

laweuaah nag yn yr ogof ; a pha fodd fellfl

" Parod yw fy nghalon, parod yw I
nghalon," medd efe, " canaf a chanmolaf ;'

:

Salm lvii. 7. Pe ni buasai calon D.tfydd

wedi ei gwisgó á'r parotoad hwn, ni fuasfl

cfe ddim mor foddlawn i'r ffordd yr oed».

arni ; chwi a'i cawsech cf yn canutôu aral

a'ì glywed yn cwerylu â*i dynged, neu y

Byrthio allan â'i broffea, oedd wedi ei ddwj
i'V fath flinder, a'i ymlid öddi wrth fwyj

iant llys y brenin i ymguddio mewn o^o

tan y ddaear, rhag y rhai öedd yn hela e

fywyd gwerthfawr. Efe a fuasai yn treulit

eì anadl mewn tostur gwynfan iddo ei hui

yn hytrach nag yn moliannu Duw. Y ml
calon ammharod, sydd heb fod yn foddlaw

i'w gwaith, neu gyflwr, yn ymhongian yn ol

ac er iddi gael ei' dwyn i blygu trwy faw

anhawsdra, etto, nid yw hi ond fel mare

cloff ar ffordd garegog
;

yr hwn a gerfl

mewn poen bob canr, ac a fynai yn fynyc

gael troi o'r ffordd, pe ni byddai genfa

chwip i'w gadw ynddi.

Gof. Ond pa lìam y geTwir ef yn " barc

toad efengyl tangnefedd ?"

At. O herwydd mai efengyl tangnefed

yw yr offeryn mawr trwy ba un y mae Du
yn gweithio ewyllys a chalon dyn i'r par

toad a'r parodrwydd hwn, at wneud, ne

ddioddef, yr hyn y galwo efe ef iddo.

gorchwyl y'n gosodwyd arno, pan 1

om yr eíengyl, yw gwneuthur " pobl y
ewyílysgar ;" Salrn. cx. 3. "A darparu i

Arglydd bobl barod ;" Luc. i. 3 7. Meg;
yr anfonir cadben i guro i fyny mew
dinas, i alw tyrfa i mewn, a ymroddant
ewyllysgar i ddilyn rhyfeíoedd yllywydd,

bod mewn parodrwydd i gymtneryd y niat

a theithio ar awr o rybudd. Fel hyn
mae yr efengyl yn dyfod i alw calon;

dynion drosodd at droed Crist, ac i Befj

yìi barod i'w wasanaeth ef, pa beth byn;

a gostio iddynt. Yn awr, hyn a wna 1

fel y mae yn efengyl tangnefedd. Y m
hi yn dwyn y newydd hyfiyd am heddw
wedi ei wneuthur rhwng Duw a TÌyn, trv

waed lesu : ac y mae hyn yn dra chroesa

us gan gydwybod grynedig pechádurjl

truain, oedd o'r blaen yn treulioèu dyddj

gofidus mewn rhyw ddisgwyl ofnadwy i

farnedigaeth ac angerdd tân oddi wi

Dduw, i'w difa fel ei wrthwynebyr. C
gynted ag y seinio 'r newydd ani heeldw

penderfynèdig rhwng Duw a dyn, yn

clustiau, trwy bregethiad yrefengyl, ac

cadarnhäer byn, fel gwir sicr, yn eu c)

wybodau hwynt eu hunain, gan yr Ysbr;

yr hwn a anfonwyd o'r nef i'w sfffio iddjf

a rhoddi iddynt beth o'i flas melus tr

dywallt ar led y prawf o hono yn eu h«

eidiau, y mae yn ddioed ar hyn fyw

newydd n ymddangos ynddynt. Acfe

y rhai oedd ò'r blaen mor ofnus a goehel;

o bob blinder bychan, nes y cilient draw
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y rhysent wrth y meddwl am dano, gan

wybod nad allai ddwyn dim iiewydd da

iddynt hwy, y maent bellach, ar ol eu

gwísgo â "'pharotoad efengyl tangnefedd,"

yn gallu myned allan dan wenu i wyneb y
dioddefiadàu mwyaf ar eu ûbrdd, neu a

ddichon fod ar y ffordd atyut. A hwy a

ddywedant yn hyf wrihynt, megys Cristun-

waith wrth y rhai a ddaethant â ehleddyfau

affyn i'w ddal :
" Pwy yr ydych chwi yn ei

geisio î" " Wedi ein cýfiawnhau trwy ffydd,

y mae genym heddwch tuag at Dduw,"

niedd yr apostol: Rhuf. v. 1. Ac mor

nerthol y mae hyn yn gweithio ! Y mae

yn peri iddynt, ie, " orfoleddu mewn gor-

thrymderau *!" Y mae y geiriau, wedi eu

hagor, yn rhoddi y ddau bwngc hyn.

Ath. 1. Ein dyledswydd yw bod bob

amser yn barod at gyfarfod âg unrhyw
Jbrawf, a dioddef unrhyw galedi, a drefno

Duw i ni yn ein milwriaeth Gristionogol.

Ath. 2. Yr heddwch a ddwg yr efengyl,

ac a lefara hi wrth y gälon, gnwa hwn y
creadur yn barod i dreiddio trwy unrhyw
brawf neû flinder a'i cyfarfyddo yn ei yrfa

Gristionogol.
DOSB. II.

Athr. 1. Ni a ddylem gynnal duwiol

barodrwydd ysbryd i ddioddef unrhyw
galedi a drefna Duw i ni yn ein gyrfa

Gristionogol. Y saint yn sicr ni byddant

yn fyr o brofion a dioddefiadau. Y rhai

hyp, fel y dywed Crist am y tlodion, ni a'u

cawn "bob amser gyda ni." "Yr oedd y
chwys gwaedlyd a deimlodd Crist yn ar-

wyddo," medd Awstin, " y dioddefiadau yr

ä'i efe danynt, yn ei holl gorph dirgeledig."

Dyrchafwyd holl gorph Crisfc ar y groes :

ac nid oès i un aelod yn awr ddisgwyl

diangc rhag y groes. A phan ddelo y groea,

p<* fodd y mae i ni ymddwyn dani ? Ni
phrofir eìn bod yn Gristionogion cywir

trwy ein bod yn unig yn dioddef, ac heb
wneud gwrthwynebiad amlwg i ewyllys

Duw, ond y mae yn rhaid i ni fod â'n

hamynedd mewn gweithrediad, os gallaf

felly ddywedyd, trwy ddangos paiodwydd
a bywiogrwydd sanctaidd o ysbryd, i fod

wrth drefniad Duw, ie, pe bydcìai iddo'n

tywys i ystafellodd angeu ei hun. Ni
weddai y bedd-argraff ar gareg bedd
Cristion, a glywais ei fod yn argraffedig

ar fedd un, ac a allai fod yn rhy berth-

ynol i'r rhan fwyaf :
" Yma y gorwedd

un yn erbyn ei ewyllys." Yr oedd Paul
dduwiol o feddwl gwell. " Parod wyf fi,

nid i'm rhwymo yn unig, ond i farw hefycí

yn Ierusalem, er mwyn enw yr Arglwydd
Iesu ;" Act. xxi. 13. Ond fe allai y tybia

rhai nad oedd hyn ond rhyw ddangosiad
o'i fanerau, pan y gwyddai fod y gelyn yn
ddigon pell draw ; ac y gall etto fyw i

newid ei feddwl, pan y delo i edrych yng
ngwyneb angeu. Na ; yr hyn a ddywedodd,

y mae yn sefyll ato. " Myfi yr awr hon a

aberthír, ac amser fy ymddattodiad i a

nesaodd ;" 2 Tim. iv. 6. Y mae yn adrodd

hyn fel pe buasai eisoes ar ben : yn wir

yr oedd efe megys wedi gosod ei ben ar y
boncyff, ac yn marw cyn derbyn y ddyrnod,

nid gan ofrí, fel y bu rhai, ond trwy rydd-

ymroddiad i hyny. Ac os yw drwgweith-

redwr yn un marw, yn ol ystyr gyfreithiol,

cyn gynted ag y byddo y ddedfryd allan o

enau y barnwr, er iddo fyw rai wythnosau

wedi hyny
;
yna, yr wyf yn sicrygall wn ddy-

wedyd, yn oì ystyr efengyllidd, fod y rhai

hyny yn feirw eisoes, sydd yn barod i

farw, ac wedi rhydd-ymroddi dan y dded-

fryd hono yn eu gwirfodd eu hunain. A'r

llonder a'r sirioldeb hwn, oedd ar ysbryd

Paul, ni a'i gwelwn yn hynotach, os ystyr-

iwn mor agos yr oedd efe i'w ddiwedd. Yp.

wir, y mae rhai, a farnaut oddi wrth y gair

Groeg sydd yn arwyddo diod-offrymu, y
gwyddai Paul pa fath farwoiaeth oedd icldo

ddioddef, sef tori ei ben ; a'i fod yn cyfeirio at

dywalltiad gvvaed, neu win, a arferid wrth

aberthn, fel y fath aberthiad, oedd yn
eglurhâd goreu o natur ei farwo!a,eth, sef

trwy dywaìlt ei waed. Hyn a gyílawnodd

efe, gan ei offrymu mor ewyllysgar yng
ngwasanaeth Crist a'i eglwys, ag y tywallt-

ent hwy eu gwin yn ddiod oífrwm i'r

Arglwydd. Yn awr, ni a roddwn beth

cyfrif "rhesymol ara y pwngc, pa ham y
dylem fod yn barod at waith dioddef. Bydd

y rhesymau am dano dan ddau ben. Y
cyntaf a gymmerir oddi wrth Grist, dros,

neu tan law yr hwn y dioddefwn. Yr ail,

oddi wrth ragoroldeb y fath dymmer ag a

ddeugys y parodrwydd hwn i oddef unrhyw
galedi.

1. Mewn golygiad ar Grist. 1. Y mae
yn ei orchymyn. 2. Y mae yn ei haeddu.

DOSB. III.

laf. Y mae yn ei orchymyn. Yn wir y
mae yr agwedd hon o ysbryd i'w golygu

ym mhob dyledswydd fel y cymmhwysder
sydd, megys argraff ar arian, yn ei wneud
yn gymmeradwy yng nghyfrif Duw.
" Dwg ar gof iddynt, fod yn barod i bob
gweithred dda," medd Paul yn Tit. iii. 1.

Bydded hi yn weithredol, yn ddioddefol,

rhaid iddynt fod yn barod icìdi ; os amgen,

ni fydd eu holl waith i ddim diben. Y gair

yno am barod, yr un ycìyw a hwn yn y
testyn ; ac fe'i cymmerir oddi wrth lestr a

fydcìo wedi ei ffurfio a'i addasu at y gwasan-

aeth y rhoddo y meistr ef iddo.
_
Nid da

genym ni, pan fyddom i ddefnyddio llestr,

crochan, neu gwpan, eu bod o'r golwg i'w

trwsio, neu eu glanhau a'u rhwbio, yn y
pryd y byddom yn galw am danynt. Na

;

ni a ddisgwyliwn eu cael at law, ar yr astell

(shelf) yn lân, ac addas at wasanaeth pres-

ennol ; os amgen, caiff ein gweinyddion

glywed am hyn. Y mae Duw yntau yn
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dis£wyl ara i ni gadw ein* calonau yn lân

oddi wrthhalogrwydd pechod, a'n serchiadau

yn hollol a chyf'an iddo ei hun, heb eu

benthycio i'r creadur, na'u tori a'u bylchu

trwy unrhyw ymhyfrydiad afreolus yn-

ddynt ; rhag eu bod ar goll y pryd y galwo

efe ni i wneuthur neu ddioddef ; neu rhag

ein cacl ni yn dra ammharod, heb waith

mawr i'n gosod mewn trefn, a'n hwylio yn
barod i'r gwaith. Yr un apostol addywed,
" Pwy bynag gan hyny a'i glanhao ei hun
oddi wrth y pethau íiyn, efe a fydd yn
Uestr i barcìi, wedi ei sancteiddio, yngym-
mhwya i'r Arglwydd, ac yn barod i bob
gweitìired dda ;" 2 Tim. ii. 21. Yn awr,

fel y mae Duw yn gorchymyn y parod-

rwydd hwnym mhob gwaith,felly yn enwed-
igol yn y gwaith i ddioddef—" Òs myn neb
ddyfod ar fy ol i, ymwaded âg ef ei hun, a

chyfoded ei groesbeunydd, adiíyned fi ;" Luc
ix. 23. Gellir galw y geiriau hyn yn
ysgrifenrwym (indenture) y Cristion. Bhaid
yw i bob un a fyno fod yn was i Grist, selio

hyn, cyn y cafFo genad ganddo ef i'w alw
yn Feistr. A gwelwch yma mai ar waith

dioddef y mae darpariaeth penaf Crist, fel

y peth a brawf y dyn yn fwyaf. Os gall

gwas ond dygymmod â hwnw, nid oes

le i ofni na châr efe y rhan arall o'i

waitli yn dda ddigon. Yn awr, crarTwch,

attolwg, mor ofalus yw Crist am rwymo y
galon yn y gwaith hwn. Efe a fyn gael ei

weision, nid yn unig i ddioddef caledi ei

wasanaeth ef, ond i ddangos hefyd eu
parodrwydd i hyn. Mae pedwar ymadrodd
nodedigwedi eu rhoi i rnewTnarybwriadhwn.

(laf.) Rhai iddo ymwadu âg ef ei hyn :

liyny yw, traddodi ei ewyllys ei hun o'i law

ei hùn; ac o'r dydd y delo i wasanaeth Crist,

cydnabod na fedd efe hawl i fod wrth ei

drefniad ei hun. Beth bynag a oddef

Criat, ni all efe oddef clywed ei weision,

pan anfono hwynt ar ryw neges, yn dywed-
yd, Nid äf.

(2il.) Y mae yn mynegi iddynt y gwaethaf
yn gyntaf, ac yn dewis son am y groes sy

raid iddynt ei dwyn, yn hytrach na'r goron

y cânt >n y diwedd ei gwisgo. Gyda hyn, y
mae yii disgwyl nid yn unig iddynt ei

dioddef (gwna yr annnwolion hyn yn llwyr

groes i'w hewyllys), ond hefyd ei chyfodi.

Yn wir, nid yw efe yn erchi iddynt

wneuthur y groes, rhedeg eu hunain i

ílinder, o'u penau eu hunain, ond efe a fyn

iddynt gymmeryd hono i fyny, a wna efe

iddynt ; sef peidio cilio o'r ffordd trwy un
ddyfais bechadurus, i ochel unrhyw flinder

;

ond cymmeryd y baich a esyd Duw iddynt,

a myned ym mlaen yn siriol dano, ie, yn
ddiolchgar, fel rhai yn cael ffafr, gan fod

Duw yn rhoddi i ni waith diothlef drosto ef.

Nid ydym yn cymmeryd cymmaint poen a

phlygu i godi yr hyn nad yw yn werth
rhyw bcth. Y mae Crist am gael ei bobl

i gyfodi y groes, fel y cyfodai un berl a
fyddai yn gorwedd o'i flaen ar y ddaear.

(3ydd.) Gwaith iddynt bob dydd yw
hwn ;

" cyfoded ei groes beunydd." Pan
na byddo un ar y cefn, rhaid i was Crist ei

dwyn yn ei galon, sef bod o hyd yn ym-
barotoi i fod yn barod wrth yr alwad
gyutaf ; fel y saif y cludwyr (porters) wrth
ddrysau y marsiandwyr yn Llundain, yn
disgwyl pa bryd y bydd gan eu meistriaid

ryw faich iddynt ei ddwyn. Fel hyn y
proffesai Paul ei fod "beunydd yn marw ;"

pa fodd, ond trwy barodrwydd meddwl i

farw ? £fe a osodai ei hun mewn agwedd
i groesawu cenad Duw pa bryd bynag y
deuai. Hyn yn wir yw cyfodi y groes

beunydd
;

pan na byddo ein mwyniaut
presennol yn ein gwneud yn estronaidd i'r

meddyUau a'i ofidiau i ddyfod nac yn
gwerylus i'w herbyn. Yr oedd yr Iudd-

ewon i fwyta y pasg â'u lwynau wedi eu
gwregysu, eu hesgidiau am eu traed, a'u

ffyn yn eu dwylaw, a'r cwbl ar ffrwst:

Ecsod, xii. 1 1. Pan fyddo Duw yn gwledda

y Cristion â chysuron presennol, rheidiol

yw bod esgid yr efengyl am ein troed ; nid

oes iddo ef ymosod ati fel un yn gwledda
gartref, ond fel un yn cymmeryd tamaid ar

frys mewn lletty ar ei ffordd, gan chwennych
cychwyn, cyn gynted ag y cafíb ychydig lon-

iad, i'w daith.

(4ydd.) Ar ol cyfodi y groes, pa beth dra-

chefn ? Dilyn Crist ? Nid oes le iddo sefyll

a ffromi, ond dilyn—nid cael ei wthio na'i

lusgo ar ol Crist, ond dilyn, fel milwr, ei

gadben yn ewyllysgar. Ni wrna Crist, fel

rhai llueddwyr, gyru y wlad o'i flaen, á

pheri i'w weision ymladd, dewisant neu
beidio ; ond eu gwahodd i mewn awna efe:

" Mi a'i denaf hi i'r anialwch ;" IIos. ii.

14. Yn wir, fe wna calon rasol ddilyn

Crist i anialwch cystudd, mor ewyllysgar

ag i ddilyn dyweddi ei hanwylyd i ryw
gysgodlawn neillduol, yno i eistedd

_
a

mwj'nhau ei bresennoldeb ef. Y mae Crist

yn ei air, a thrwy ei Ysbryd, yn arfer

dadleuaeth sydd mor foddhaol i'r Cristion,

nes yw yn dra ewyllysgar i'w ddilyn ef

;

fel y dyn claf, yr hwn ar y cyntaf, ysgat-

fydd, sydd yn tynu ac yn cilio yn ol, pan
sonio y meddyg am dori neu waedu ; ond
wedi iddo glywed y rhesymau a roddir

ganddo pa ham y bydd rhaid cymmeryd y
ffordd liono, a chael ei argyhoeddi mai y
ffordd oreu ydyw er ei iachâd, yna yn dra

rhwydd efe a estyn ei fraich at y gyllell,

ac a ddiolcha i'r meddyg am ei boen.

dosb. iv.

2il. Y mae Crist yn haeddu y cyfryw

agwedd yabryd ar ein llaw. Cymmerwch,
allan o lawer, ddau beth ncillduol, yn y rhai

yr ymddengys hyn. Yn gyntaf, os ystyr-

iwu ei barodrwydd ef i oddef blinfyd dros-

om ni, Yn ailj ei dyner ofal drosom, tra J
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byddom ni'yn'dioddef, naill ai drostoai oddi
wrtho ef.

(laf.) Ei barodrwydd ef i ddioddef blin-

fyd a gofìd drosom ni. Pan alwodd Duw
ef i waith cyfryngdod, efe a gafodd y ffordd

yn llawn o geryg mwy llym-bigog, mi
obeitliiaf, nag y cawn ni y ffordd a drefnwyd
i ni rodio ynddi. Yr oedd efe i sathru ar
gleddyfau a gwaewffyn, a phob math o

ofidiau, a'r rhai hyn wedi eu minio â dig-

ofaint Duw : dyma y gareg lemaf o'r cwbl, yr
hon a gymmerodd efe alhin o'n ffordd ni, ac

etto mor ysgafn y cerddodd ef dros y tir hwn.
O! pe na buasai ei draed wedi eu gwisgo
yn dda â chariad at ein heneidiau ni, buan
y troisai yn ol, ac y dywedasai fod y ffordd

yn ammhossibl ei thramwy. Ond yin mlaen
yr aeth efe heb bylu ; erioed ni, phechasom
yn fwy rhwydd nag yr aeth efe i ddioddef
dros ein pechod. " Wele yr ydwyf yn dyfod,"
medd efe wrth ei Dad, " da genyf wneuthur
dy ewyllys, O fy Nuw, a'th gyfraith sydd o

fewn fy ngalon ;" Salm xl. 7, 8. ! y fath

lawn gydsyniad a roddodd calon Orist â
galwad ei Dad! Fel rhyw faen adsain a
ettyb yr hyn a ddywedir ddwywaith neu
dair drosodd. Felly, pan alwodd ei Dad
arno i fyned i'r gwaith o achub y truan
ddyn colledig, nid cydsyniad noeth unig y
mae efe yn ei roddi, o.ud gan ei drianu neu
ei dieblu :

" Yr wyf yn dyfod ; da genyf
wneuthur dy ewyllys ; ie, dy gyfraith sydd
o fewn fy nghalon." Yr oedd efe mor bar-
od, fel y bu iddo, cyn i'w elynion osod dwy-
law arno, fel pe buasai, osod dwylaw arno
ei hun yn y gosodiad o Swper yr Arglwydd.
Yno, efe a ddrylliodd gnawd ei gorph ei

hun yn sacramentaidd, ac a ollyngodd ei

galon eihun i lenwi y cwpanhwnw â'i werth-
fawr waed, yr hwn a roddodd efe iddynt â'i

law ei hun ; fel na byddai iddynt edrych ar
ei farwolaeth fel cigyddwaith trwy orthrech
Uaw dyn, ond yn hytrach fel aberth, yn yr
hwn yr oedd efe yn ei rwydd-offrymu ei hun
i Dduw drostynt hwy a phawb o'r credin-

wyr. Ac wedi i'r amser ddyfod i orphen y
trymwaith hwnw, efe yn gwybod am y fan
lle y deuái y bradwr gyda'i dyrfa ddu, a
aeth allan i fyned i'w crafangau hwynt.

! pa gywilydd fyddai i ni fod yn anewyll-
ysgar i gerdded milldir neu ddwy o ffordd
arw at gymdeithasu â'r fath Iachawdwr yn
ei ddioddefiadau !

" Oni ellwch chwi wyl-
ied un awr gyda mi ?" ebe Crist wrth Pedr :

Mat. xxvi. 40. " Gyda mi," sydd yn awr
yn myned i wynebu angeu ei hun, ac yn
barod i groesawu ei loesau chwerwaf er
eich mwyn chwi ? " Oni ellwch wylied un
awr gyda mi ?"

(2il.) Y mae Crist yn haeddu y parod-
rwydd hwn i ddioddef pa beth bynag a
drefno efe i ni yn ei ragluniaeth, os ystyr-
iwn ei ofal tyner ef am ei saint, pan y galwo
efe hwynt i ^gyflwr dioddefol. Meistriaid

tirion, hwy a allant yn dda ddisgwyl cael
gweision siriol. Po tirionaf y byddo cad-
ben wrth ei filwyr, haelaf fyddant hwythau
o'u gwaed wrth ei orchymyn. A rhyfedd
fyddai fod i ofal Crist, sydd yn haeddu fwy-
af, gyfarfod â llai o ddiolchgarwch mewn
sant. Yn awr, gofal Crist a ymddengys—

(1.) Wrth gymmesuro y baich i'r cefn jmae i'w osod arno. Yr hyn a wnai lwyth
rhy drwm i'r naill long, ac a'i rhoddai mewn
perygl o suddo, ni byddai ond balasarn
(ballast) addas i lestr arall o faintioli mwy.
Y mae y naill Gristion yn morio yíi daclus
a gwastad dan y dioddefiadau hyny nas gall-
ai y llall eu dwyn. f mae'r ysgwydd
wanaf yn sicr o gael y baich ysgafnaf.
Megys y bu i Paul feictiio rhai eglwysi y
gwyddai eu bod yn gryfach, i arbed rhai
ereill, felly y gwna Crist, i esmwythau ar

y Cristion gwanaf, osod pwy3 mwy ar y
cryfaf. Llafuriodd " Paul yn tielaethach na
hwynt olJ," medd efe yn 1 Cor. xv. 10. Ond
pa ham y bu i Grist ranu y gwaith mor an-
wastad ? Craffwch ar y lle, a chewch weled
nad oedd ond peth angenrheidiol i dori
gwaith at y gras helaeth a roddasai efe iddo.
V Ei ras ef," medd efe, " yr hwn a roddwyd
i mi, ni bu yn ofer ; ond mi a lafuriais yn
helaethach," &c. Yr oedd cymmaint o ras
wedi ei dywallt i'w enaid ef," fel yr aethai
peth o hono yn ofer, oni buasai i Dduw
edrych am fwy o waith llafurio a dioddef
iddo ef nag i'r lleill. Y mae gan Grist dreth-
ysgrifen berffaith yn ei ymvl am gyfoeth
ysbrydol pob sant ; ac yn ol hon y mae i

bawb gael 3U trethu, ac feìly ni orthrymir
neb. Gall y cyfoethog mewn gras dalu ei

bunt, gystal a'r tlawd ei geiniog. Gosod-
odd Paul ei ben ar y boncyff dros achos
Crist mor rhwydd ag y rhoddasai rhai (ie,

Cristionogion cywir, ond gweiniaid) vch ydig
bunnoedd allan o'u pwrs. Efe a ddioddef-
odd angeu gyda llai o ofid nag y gallasai

rhai ddioddef dirmyg er mwyn Críst. Ni
fedd pawb mo ffydd merthyr ; ac nid oes i

bawb oddef tân merthyr. Nid yw y rhai
tra gwrol hyn ond ychydig resau a bigwyd
allan o holl fyddin y saint.

(2.) Y cysuron a rydd efe iddynt y pryd
hyny, mewn mesur mwy nag í ereill o'u

brodyr nad ydynt yn cael eu galw i'r fath

waith caled. Y rhan hono o fyddin a fyddo
ar y maes yn ymladd, y maent yn sicr o gael

eu tâl, os bydd arian yn y pwrs, neu ofal

am danynt gan eu meistriaid ; ie, weith-

iau, pan wneir i'w cyfeillion, a fyddo mewn
llettyau, aros. Yr wyf yn sicr fod mwy o

aur ac arian (cysur a llawenydd ysbrydol

wyf yn feddwl) i'w cael yng ngwersyll

Crist ym mysg ei blant sydd yn dioddef,

nag a all eu brodyr sy mewn Jlonyddwch
a llwyddiant yn gyff'redin ddangos. Pa
beth yw yr addewidion ond llestri o win
cysurol, wedi eu llenwi o fwriad erbyn
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awr o riddfan, pan y mae Duw yn ar-

fer eu gollwng I
" Galw arnaf fi yn nydd

trallod," med'd Duw j HSalm 1. 15. Ac onis

gallwn alw arno yn nydd heddwch ì Gall-

wn ; ond mynai i BÎ fod yn fwy hyf aruo

yn nydd trallod. Nid oes ncb yn cael at-

tebion mor fuan ganddo wrth orsedd gras

a saint sydd yn dioddef. " Y dydd y Ûef-

ais," ijiedd Dafydd, " y'm gwrandewaist ac

a'm cadarnheaíst â nerth yn fy enaid ;''

Salm cxxxviii. 3. Yr oedd yn awr mcwn
cyfyngder, a Duw yn dyfod mown brys

ato. Er i ni adael i gyfaill iacli a an-

fono am danom aros dros dro ; etto, ni a

roddwn ganiatâd i gyfaill claf eiu galw ni

i fyny ganol nos. n y cyfryw gyfyng-

derau, ni a arferwn fyned gyda'r geuad a

ddelo i'n galw ; ac felly yr ä Duw gyda'r

weddi daer. Curodd Pedr wrth borth y
tý lle yr oedd cyunulliad i alw ar Dduw
drosto agos cyn gynted ag y cnrodd eu

gweddi hwynt wrth borth y nef yn ei achos.

Ac yn wir, nid yw hyn ond peth sydd

yn aiigenrheidiol, os ystyriwn demtasiynau

cyílwi° o drallod : yr ydym y piyd hyny
yn dueddol i dybied fod ein cyfeilìiou

goreu yn ein nnghofio, ac i feddwl focl pob

aros yn oediad ac yn esgeulusiad o honom.

Am hyn y mae Duw yn dewis dangos ei

dynerwch yn fwyaf ar y fath amser. " O
blegid fel y mae dioddetìadau Orist yn aml-

hau ynom ni ; felly trwy Grist y mae ein

didd.-mwch ni hefyd yn amlhau ;" 2 Cor. i.

5. Fel yr oedd dyn yn rhoddi blinder arno,

felly rhoddai Crist ddiddanwch ynddo. Yr
oedd y ddau lanw yn codi ac yn treio

ynghyd : pan ydoedd yn ben llanw gydag

ef mewn cystudd, yr oedd felly mewn llaw-

enydd hefyd. Nyni a roddwn gynnorthwy
i'r tlodion fel y byddo eu traul yn chwan-

egu ; felly y diddana Crist ei bobl, fel y bo

eu blinderau yn arulhau. Ac yn awr, Grist-

ion, dywed i ìni, onid yw dy anwyl Ar-
glwydd yn haeddu ysbryd parod ynot i

wynebu unrhyw ddioddefiadau gydag ef,

dvosto ef, neu oddi wrtho ef, sy'u rhoddi

ei gysuron melusaf, lle yr arfera ei bobl

ddisgwyl eu goíidiau chwerwaf? Da y gall

y gwas wneud ei waith yn siriol, lle y mae

y meistr mor ofalus am dano a dwyn idd<

ei foreubryd i'r niaes â'i ddwylaw ei hun
Nid oes i'r Cristion aros nes myned i'r nei

am y cwbl o'i gysur. Yno yn wir y bydd

y swperllawn: ond, Gristiou, y mae boreu-

bryd o lawenydd b'aenorol (mwy neu lai'

a ddwg Crist atat i'r rnaes, ac a gei di ei

fwyta ar y man lle yr wyt yu dioddef d\

galedi.

(3.) Yn y cynnorthwyon prydlawn a en-

fyn Crist i'w dwyn ymaith yn ddiogel. Y
mae efe, nid yn unig yn eu cysuro yn eu

blinderaUjOnd yn euhelpio allan ohonyntoll
Y mae drws chwaneg bob amser nag a wel

y Criation yn ei garchar ; a thrwy yr hwn

y gall Crist, a throad ei law, agor ffordd

ddiangfa i'w saiut. A pha beth chwanec

a all Oristion ddymuno ì Y mae pob petl

yn dda, a ddiweddo yn dda. A pha sicr

wydd gwell a allwn ni ddymnno am hyi

nag addewid y Duw niawr, yr hwn y nu
yn ammhoaibl iddo fod yn gelwyddog I A
yr wyf yn gobcithio nad yw y gred sydd

Dduw yng nghalonau ei bobl ddira mo
isel na dderbynir ysgrifen-rwym (bilì) odc

tan ei law ef ganddynt, ar yr olwg gyuía

yn gyfnewid am y peth anwylaf gauddyioj

'ie, yr einioes hefyd. Ëdrych atat dy hu
pan fyddo i ti a wnelych âg ereili. Nid ot

neb mor gadarn nas gall yjnhollti danat,

rhoddi ormod o bwys arno. Buasai un y
meddwl y gallasai milwr mor deilwng a

oedd Ur'ias hyderu yn ei gad-flaenor, ie,

frenin, a hwnw yn un duwiol, fel yr oed

Dafydd ; oud ei fradychu yn anhaeddianu'

a gafodd efe ganddo i ddwylaw an^e

Fe all dyn, ac yn sicr fe rna diafol, ada

yn y ddalfa bob un a wnelo ei waith t

Ònd cs Duw a'th esyd ar waith, efe a fy
o'th du i'th gymmhorth. Paid ag ofni ca

' Edrych di at hyny" o'i enau ef, pan fjS
dy ífydollondeb ato wedi dy ddwyn i dd
ryswch. Yr hwn a wnai wyrth, yn hytraj

na gadael i brophwyd ifoadurol ddarfod a

dauo, yn ei fordaith bechadurus, gau ei f<

vn r da yn. y gwaelod, efe a bentyra wyl
ar wyrth yn hytrach nag y cei di atìwyd'

a suddo tra ar dy ddyledswydd. Yn un
paid ag ymflino, os teflir di dros y }ì\-n\ì

fel Ionah, cyn i ti weled y ddarparíaeth

wnaetli Duw er dy ddiogelwch. Y ra

hyn bob amser yn agos, etto weithiau

gwbl allan o olwg y creadur, fel y morfil

anfonodd Duw i drosglwyddo louah yn ih

ogel i dir. Yr oedd y prophwyd yn ci

cyn gwybod pa le yr oedd. Fe allai mai

peth a ofni dithau, fel yr hyn sy'n dyf

i'th lyngcu, fydd y genad a enfyn Duw i

ddwyn yn ddiogel i dir. Ai nid yw
esgid di etto, Cristion, am dy droed ?

nid wyt ti yn barod i deithio ì A elli

yn awr ofni i un gareg ni^veidio dy dro<

trwy*wadu mor gryf ì

PENNOD XV.
Yr aü rcswm am y pumgc, yrhwn a gymmerir o

urlh rayuroldeb yr agttedd //<<;< o ytbryd.

Uhcs. 2. Yr ail reswm am y pwngc a gf
uerir oddi wrthyr agwedd hon o ysbryd

;

l\yn a ymddengys mewn aniryw J>ethau.

dosiî. i.

laf. Y mae y parodrwydd hwn o galoi

iygu i'r groes yn brawf o galon rasol.,

sicr wyf fod ysbryd grasol yn ysbryd ri

D
forol. Ni wnaeth cig a gwaed erioed t

yn ewyllysgai* i ddioddef, pa un bynag
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tros Dduw, ai tan law Duw. Y neb a allo

wneud hvn, y mae yn medtìu yr ysbryd

arall, oedd yn Caleb (Num. xiv. 24), a hwn
yn ei bron o achau uwch na'r byd hwn.

Elon anianol ni ddichon weithio (i Dcluw)

na dioddef yn ewyllysgar. " Y mae yr

ewyllys yn rhydd, yn ol y radd y byddo

wedi 'cael rhyddhad," medd Luther. Nid

yw ddim yn rhyddach nag yn ol y rhydd-

had a fu arno trwy ras. Cymmaint o

gnawd ag sydd wedi ei adael mewnsant, yn

ol hyny y mae ei anneheurwydd a'i annew-

yllys-arwch i ddyfod at droed Duw ;
ac

ítl !y,° lle nad oes dim ond cnawd, ni all fod

yno ddini ond anewyllysgarwch. Yr hwn
a fedr gael ei galon yn pìygu yn siriol i

Dduw, yn ei orohymyn a'i ragluniaeth, gall

wybod llaw pwy a fu yno, fel y dywedodd

un am waith y paentiwr Àpelles : llinellau

yw y rhai hyn nad allai neb ond Duw eu

tynù ar dy'euaid di. Dywedodd y byd-

wragedd am yr Israelesau, nad oeddynt fel

yr Aiphtesau wrth 'esgor ar ei plant, am eu

bod "hwy yn fywiog, ac yn esgor cyn

dyfod bydwraig atynt ;" Ecsocl. *i. 19. Yn
ddiau, y mae y galon rasol yn debyg i hyn,

ynfywiog a pharod at unrhyw waith, pan ei

galwer i weithredu, neu ddioddef. Nid yw
moranhawdd iddi hi esgor ar ddyledswydd

ag i gaìon anianol, yr hon sy raid iddi

gael help a bydwreigiaeth rhyw resymau an-

ianol; os amgen, y mae yn glyuu yn yr

esgoreddfa. Ond y mae yr enaid grasol

wedi dyfod trwy hyn cyn dyfod y rhai hyn

i gynnyg eu llaw gynnorthwyol. Gwna
cariad pur i Dduw, ufudd-dod i alwadei
orchymyn ef, achred i sicrwydd eiaddewid,

rwyddhau y gwaith : pa mor flinderus

bynag a fyddo i'r cnawd, etto nid ydyw yn

drwm i'r ysbryd. Y mae hwn o hyd yn

barod i ddywedyd, " Gwneler dy ewyllys

di, ac nid yr eiddo fi." Y mae yr apostol

n gwneud yr ymostyngiad rhydd liwn i

refniad llaw gystuddiol Duw yn brawf o

goddefwch gerydd,ysbry d mabaidd.

y mae Duw yn ymddwyn atoch megys tuag

at feibion ;" Heb. xii. 7. CraíFwch, nid yw
yn dywedyd, Os ceryddir chwi, ond "os

goddefwch gerydd." Nid ydyw cael curfa

yn brawf o faboliaeth, ond ei dioddef, heb

soddi o ran ein calondid, na chiìio odcíi tan

y baich a osododd Duw arnom ; ond cynnyg

ein hysgwydd iddo yn rhwydd, a'i ddwyn yn
amyneddus ; a hyn gan edrych â llygaid

siriol ar y wobr/pan y delom, nid i'w daílu

i lawr ond i gael ei dynu i lawr gan y llaw

hono a fu yn ei osod arnom. Hyn (yn ol

llawn-gynnwysiad y gair) a ddengys ysbryd

plentynaidd: ac y mae yn rhaid i'r dystiol-

aeth am hyn fod yn gydymaith cysurol i'r

enaid, yn enwedig y pryd hyny, pan fyddo

y gau-resymwyr hwnw o ufi'ern yn defn-

yddio y cystuddiau sydd arno fel dadl i

wrthbrofi ei berthynas blentynawl â Duw.

Yn awr, bod yn meddu yr atteb hwn yn
barod at gau safn y celwyddwr, Satan, Pe
na byddwn yn blentyn, pa fodd y gallwn i

mor rhwydd ymostwng i ddisgyblaeth deu-

luaidd yr ArgLwydd ?—nid trugaredd febhan

yw hon.
DOSB. II.

2il. Gwna yr agwedd hon o ysbryd y neb
a fyddo yn ei meddu yn r rhydd ; ac nid

gwerth gwael a arferir ei roddi ar ben
rhyddid. Hyd yn oed yr adar a ddewisant

fod ar led yn y coedydd, gyda rhydd-deb,

er bod yn'deneu gan annwyd a gofa], ac i

bigo yma a thraw eu bywoliaeth fechan, yn
hytrach nâ chael cawell euraidd, a'r holl wein-

ycldu fydd iddynt. Yn awr, yn ddiau y mae
caethiwed nad oes ond ychyciig yn ei deimlo,

a hwnw yn gaethiwed i'r creadur
;
pan

fyddo dyn yn fath gaethwas i'w fwyniant

a'i fodd gwael yma ar y ddaear, nes yw y
rhai hyn yn rhoddi deddf iddo^f, a ddylai

roddi
' deddf iddynt hwy. Y maent yn

mesur allan ei lawenydd iddo, ei ddogn
bychan neu fawr, yn ol fel y mae y rhai

hyn, yn helaeth, neu yn brin ganddo. Fel

hyn mae rhai yn gaethion i'w meddiannau :

dywedir fod "eu calonau yn myned ar ol

eu cybydd-dod ;" sef, yndebyg i'r gwas ar

ol y meistr, yr hwn ni faidd efe fod ond o'i

du ol. Eu cyfoeth yw y meistr, ag sydd

yn cael y gadw7eidiaeth oreu
; y mae eu

calon yn gweitldo ar hwn, a ddywedaf, fel

gwas ar ei feistr ! ie, fel ci wrth droed ei

feistr. Y mae ereill yn gymmaint caethion

i'w hanrhydedd ; nior druanaidd o ysbryd,

fel nad allant fod mewn bodd, oni chant y
cap ar glin gan bawb a'u cyfarfyddo. Y
cyfryw gaethwas ydoedd Haman, hoff-ddyn

mawr gan ei frenin. Pwy ond efe yn y
lìys '? Efe a allai, trwy gost ychydig einau,

gael modrwy y brenin i selio cyfraith

waedlyd, at ddifetha llawer iawn o filoedd

o bobl ddiniwed, yn groes i bob synwyr a

rheswm gwladol, ac yn unig i gyflawni ei

chwant ei hun. Ai* nid oecld gan y dyn

hwn ddigon o anrhydedd yn bentwr arno,

i foddloni ei ysbryd uchelfrydig ? Nag
oedd: y mae rhyw Iuddew gwael \\rtu

borth y brenin, yn pallu ymostwng itído,

pan yw yn myned heibio ; ac y mae hyn yn

troi ar ei gylla balch, fel nad oes lawenydd

iddo o'i holì fawredd arall. Medd yr adyn

truan o ysbryd :
" Nid yw hyn oll ynllesau

dim i mi, tra fyddwyf fi yn gweled Mordecai

yr luddew yn eistedd ym mhorth y brenin;"

Esth. v. 13. Y maerhyw fath arall mewn
cymmaint caethiwed i'w pleserau :

dywedir

wrthynt ; " Moethus fuoch ar y ddaear ;"

lago v. 5. Y mae eu bywyd yn rhwym yn

eu pleserau, fel y frwynen yn tyfu yn y
llaid, a'r pysg yn byw yn y dwfr; ms
gallaut hwy fyw heb eu pleserau ;

tynwch

hwynt oddi wrth eu gwleddoedd a'u di-

fyrwch, dyna eu calonau, gyda chalon
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Nabal, yn niarw, ac fel careg yn eu myn-
wesau. Yn awr, yr agwedd ysbryd y
Boniwn ni am dani, a dr yr holl gadwynau
hyn, ac a ddwg y Cristion allan o bob t
caethiwed. Y mae yn ei ddysgu i garu yr

hyn a anfono Duw. Os daw helaethrwydd,

y mae yn gwybod pa fodd i ynihelaethu,

fel os tèflir ef o'r cyfryw, o'i fwyniant pres-

ennol, trwy dro mewnrhagluniaeth, na lyno

ei droed yn yr wrthafl, ac na lusger ei enaid

yn gaeth ar ol hwn gan flys cwynfanus.

Na, trwy ras y mae efe yn r rhydd ; ac fe

all hebgor cymdeithas unrhyw greadur, tra

y gall ond cael Crist gydag ef. Y mae
Paul wynfydedig yn sefyll ar ei ryddid :

" Pob peth sydd gyfreithlawn i mi ; eithr

ni'm dygir i dan awdurdod gan ddim ;" 1

Cor. vi. 12. Mi wn fod y lle yn golygu

pethau bychain eu pwys, ynghylch y rhai

yr oedd cìadl y pryd hyny : ond y maeystyr

arall yn ol yr hwn yr oedd pob peth yma
isod yn bethau bychain eu pwys i'r gwr
sanctaidd hwnw

;
parch neu ammharch,

helaethrwydd neu brinder, bywyd neu far-

wolaeth. Pethau bychain oedd y rhai hyn
gan Paul ; nid oedd efe am fod dan awdur-

dod un o honynt oll. Nid oedd yn gweddu
i was Crist, yn ol ei farn ef, fod mor dyner

o'i air da ag i'w gyfrif ei hun yu andwyol,

pan na chai efe hyn, neu y cyííelyb ; nac i

ymserchu ar helaethrwydd, fel ag i beidio

a chroesawu prinder ; nac i fod mor hoff

ganddo einioes, ag i redegrhag y meddyliau

am angeu; nac i fod mor flin o fywyd o

ddioddef, ag i brysuro dyfodiad angeu er ei

esmwythâd. " mae meddwl mwy mawr-
frydig," medd Awstin, "gan yr hwn a

ddewiso ddioddef bywyd adfydig, yn hyt-

rach na ffoi o hono."
DOSB. III.

3ydd. Fel y mae y parodrwydd hwn i

ddioddef yn enwogi â rhyddid, felly y mae
hefyd yn galluogi y Cristion at wasauaeth.

Gwir sicr yw hyn, mai yn yr un radd y mae

y Cristion yn addas i fyw yn wasanaethgar,

ag y byddo wedi ei barotoi i ddioddef yn

ewyllysgar. O herwydd nid oes un ddyled-

swydd heb fod â'r groes yn ei chanlyn ;
a,'r

liwn sydd yn tramgwyddo wrth y groes,nid

hir y bydd" wrth ei fodd yn y gwasanaeth a

ddwg hi. Gweddi, y mae yn ymarferiad

beunyddiol i'r Cristion ; a hon nid all efeei

chyflawni yn ddyladwy, oddi eithr iddo allu

dywedyd o'r galon, " dy ewy llys a wneler ;" a

phwy a all ddyweyd hyn mewn gwirionedd,

heb iddo fod yn barod Iddioddef ì Mae moli

Duw yn ddyledswydd wastadol ; ie, y mae i

ni dalu dioích "ym mhob dim ;" 1 Thcs. v.

18. Ond beth os digwydd i ni gystudd—pa
fodd y cyweiriwn ein calonau at y don hono,

oa na byddwn yn barod i ddioddef ì A
allwn nifendithiò Duw,agrwgnach— ei foli,

ac ymddigio? Gwaith y gweinidog yw
pregethu

j
gwae fydd iddo onis gwna, ; ac

os gwna, y mae yn sicr o ddioddef. Cafodt

Paul ei orchymyn i bregethu a' i alwad
ddioddef gyda'u gilydd : yr un pryd yr an.

fonwyd ef i bregethu gras Duw i'r byd ag
oddef llid y byd dros Dduw. Felly y áy
wedodd Duw wrth Ananias, y byddai idc

ddwyn ei enw ef ger bron y cenhedloedd,

dioddef pethau mawrion er mwyn ei enw
Act. ix. 15, 16. Ac oni foddhawyd y by
aimiulchgar â'r efengyl o enau Paul, oedd â'

fath fedr gauddo i'w phereiddio, pet

chwithig fyddai i neb sy mor fyr o'i ddonia
ef yn y puipud, ac o'i ras at ennill ar galor

au allan o liono, ddisgwyl, os yw eu bwria
am fod yn ffyddlawn, y cânt fod heb y cyl

log a dalodd y byd iddo am ei boen ; hyD
yw, gwaradwydd a dirmyg, os nid curfeyd

erledigaeth waedlyd, fel y cafodd efe. A
onid yw yr esgid hon yn angenrheidiol

droed y pregethwr sydd i deithio ym mys
cynnifer o seirff chwyth-leisiol ? Pwy ou

íaul, oedd wedi cael y llaw uchaf ar serc

at einioes, ynghyd âg ofn marwolaeth wae(

lyd, a fuasai mor foddlawn i fyned, îe,

rî'au y llew, a phregethu yr efengyl yno, 1

yr oedd megys yn gwahodd angeu i ddyf

ato ì Meddwl yr wyf, i Eufain ei hun, 1

yr oedd gorseddfa Nero greulawn :
" Hj

y mae ynof fi, parod wyf i bregethu

efengyl i chwithau hefyd y rhai ydych )

Phufain ; canys nid oes arnaf gywilydd

efengyl Crist ;" Rhuf. i. 15, 16.

Mewn gair, y mae yn ddyledswydd
bob Cristion wneuthur proífes ryddo Gri

Yn awr, nis gellir gwneud hyn heb bery

aml waith. Ac oni bydd y galon wedi yi

roddi ar yr hyn a wna yn y pwngc hw
bydd i'r ystorm gyntaf a gyfodo beri

truan gilio i ryw gongl neu gilfach, yn h)

rach nag anturio allan ar hiu arw :
" Llaw

o'Y penaethiaid hefyd a gredasant yndd
ond o blegid y Phariseaid, ni chyffesasaut

rhag eu bwrw allan o'r synagog ;" loan j

42. Ystrueiniaid ! hwy a allasant fod

foddlawn i droi allan pe buasai y tywydd
deg ; ond ni feddeut ddigon o wroldeb i d'

oddef yrychydigddirmygoeddyn eu bygw
O ! pa fath ffoledd ydyw ymrwymo di

Dduw, heb ein bod yn ewyllysgar i antu

y cyfan er ei fwyn ef ? Nid ydyw yn wei

i ni gychwyn fel cyfeillion i Grist trwy b

ffes, oddi eithr ein bod ynbwriadu ei ddil

o hyd, a pheidio ei àdael yn angharedig

hanner y ffordd o herwydd cors neu ddw,

DOSB. IV.

Y parodrwydd ysbryd hwn i ddioddef s

rhoi i'r Cristion y gwir fwynhâd o'i fyw,

Nid oes un dyn a ddaw byth i w^ir fwynl

ei hun mewn un o gysuron ei fywyd, ne

byddo yn barod i rwydd-ymwadu âg ef

hun ynddo. Dychymyg yw hwn ;
onc

mae styriaeth a'i deongla. Yn gynta:

yna, ac nid yn gynt, y tynir ymaith yr r

sydd yn rhwystr i
;n mwynhâd^ o'n byw)
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hwnw ydyw ofn—lle y byddo hwn, y mae
10 boenedigaeth. Yr hydd a helir, fe'i

ir yn im cul, er bod mewn porfa dda, am
fod yn wastad mewn ofn. Ac felly y
ae yn rhaid i'r rhai hyny fod yng nghanol

. holl fwyniant a fyddo â'r fwltur yma o

'd yn bwyta eu calon. Nid oes eisieu dim
i chwaneg i ddwyn nychdod ar lawenydd
n, nag ofn afreolus o golli yr hyn yn
esennol sydd ganddo. Ond i hwn gael

fael yn ysbryd dyn, a dyfod arno yn gryd

baid, dyna gysur ei fywyd wedi myned
hwnt i adferiad. Pa niferi sydd trwy
n yn greulonach wrthynt eu hunain nag
Taî'lai eu gelynion gwaethaf yn y byd fod

•thynt? Och ! y rhai hyny, er gwneud eu

ithaf, nis gallant eu lladd ond unwaith :

hr trwy ragamserau eu gofidiau, hwy a

ìdant eu hunain íilwaith drosodd, ie, mor
nych ag y delo ofn marw ar draws eu
louau truenus. Ond pan unwaith y caffo

Cristion ei arfogaeth yn gyfan am dano,

ruae ei enaid yn barod at angeu a pherygl

:

mae yn eistedd wrth y wledd a fyddo
iw yn ei ragluniaeth bresennç>l yn ei

L-efnu iddo, ac heb ofni i un cenhadwr â

wydd drwg gauddo guro wrth y drws.

,

gall son am awr ei farwolaeth heb anaf

u

wenydd ei gyflwr presennol, fel y tybiai

nion anianol y gwnai y fath siarad.

dynt hwy y mae son am farw, uwch ben
melusion, yn aili ddyfodiad swyddwyr
dal mintai o ladron a fyddo yn cydym-
ìi, â'u daoedd lladrad o'u deutu ; neu yn
byg i Hazael, a wasgodd wrthban gwlyb
wyneb y brenin ei feistr. Gwna hyn i'r

11 lawenydd oedd o'r blaen yn fflamio allan

io i mewn yn ddisymmwth, nes bod y
leiniaid yn ddiysbryd ac ar farw, fel y
wedwn, oddi eithr cael ymadael â'r mater
chrynllyd hwn trwy ryw ddifyrwch neu
ydd. Ac ni wna hyn ond eu hesmwyth-
ar y pryd, a'u dwyn allan o'r llewyg a
aeth arnynt y tro hwn

; y mae yn eu
tlael yn ddyfnach mewn caethiwed i'r

h syndod caìon, pa bryd bynag yr ym-
hio yr un ysbryd o hyny allan. Ond y
istion sydd yn meddu y parotoad calon
m, nid yw efe un amser yn profì melus-
r mwy yn mwyniant y bywyd hwn, na
an y byddo yn gwlychu y tameidiau hyn
y myfyrdod am angeu a thragwyddol-

b. Nid yw yn fwy gofid i'w galon ef

Idwl am symmudiad y rhai hyn, yr hyn a
ia le i fwyniant sydd yn ílawer mwy
fryd nag a fyddai i un mewn gwledd,
n gymmerid ymaith yr huliad cyntaf,
îdi iddo ymborthi yn dda arno, fel y
vneler lle i'r ail huliad o bob danteithion
ammeuthynion ddyfod ar y bwrdd, yr
n nis gellir ei wneud mewn trefn nes
uu y llall ymaith. Y mae Dafydd dduw-
i, yn Salm xxiii, fel un yn dwyn pen angeu
uewn gyda'i wledd, Y mae efe agos â'r

un anadl yn son am eî farwolaeth (adn. 4)
ac am y wledd fras oedd ar y pryd o'i flaen
trwy haelioni Duw (adn. 5); ac nid oedd efe

mor rhwym wrth hon gerfydd y dannedd, fel

pe buasai i'r Duw a'i harlwyodd iddo ei alw
oddi wrthi i edrych angeu yn ei wyneb, nad
ydoedd yn ammharod i hyny, nac yn ofni
niwed pan y byddai o fewn gln ei gysgod
du. A pha beth a feddyliwch am yr Apos-
tol Pedr ? Onid oedd ganddo ef, dybygech
chwi, y gwir fwynhâd o'i fywyd, pan allai

gysgu mor dawel mewn carchar (nid lle dy-
munol) rhwng dau filwr (nid agwedd gysur-
us), a hyn y nos cyn bod i Herod, yn ol pob
tebygoliaeth, ei ddwyn allan i'w ddienyddio ?

Nid amser tebygol, gallem feddwl, ydoedd
hwn i gael gorphwys : etto, ni a'i cawn ef,

yn y lle, yr amgylchiad, a'r pryd hyny, yn
cysgu mor drwm, nes y bu i'r angel a an-
fonwyd i'w ryddhau o'i garchar ei daraw ar
ei ystlys i'w ddihuno : Act. xii. 6, 7. Yr
wyf yn ammheu a oedd Herod ei hun yn
cysgu mor dda ag yr oedd ei garcharor hwn.
A pha ddiod oedd yn peri i'r gwr sanctaidd
hwn gael gorphwys mor dawel ì Hon, yn
ddiammheu, "parotoad efengyl tangnef-
edd :" yr oedd yn barod i farw, a hyny a'i

gwnaeth yn alluog i gysgu. Pa ham y
byddai raid i hyny dori ar ei orphwys yn
y byd hwn, yr hyn, pe ei dygesid i ben, a
fuasai yn ei ddwyn i'w fythol orphwysfa
yn y byd arall.

2il. Po mwyaf parod fyddo y Cristion i

ddioddef dan law Duw, neu dros Dduw,
mwyaf rhwym yw Duw i ofalu drosto ac am
dano yntau. Y mae câdflaenor da yn fwyaf
tyner o fywyd y milwr hwnw a fycìdo lleiaf

tyner o hono ei hun. Po Ueiaf y bri a roddo
y Cristion arno ei hun, ac ar ei fudd ei hun,
er niwyn Duw, mwyaf y gofala Duw am
dano, naill ai i'w gadw rhag dioddef neu
wrth ddioddef. Golygir y ddau hyn yn
Mat. xvi. 25 : "Pwy bynag a gollo eifywyd
o'm plegid i a'i caiff." Yr oedd Abraham
yn barod i offrymu ei fab ; ac yna ni adaw-
odd Duw iddo wneud hyny. Ond os bydd
i Dduw ar ryw dro gymmeryd cynnyg y
Cristion, a goddef i'r dyrnod gael ei roddi,

'ie, hyd wahaniadyr enaid a'r corph, erhyn
efe a ddengys ei ofal tyner am dano, trwy y
bri mawr a esyd efe ar waed y cyfryw.
Nid yw hwn yn cael ei dywallt yn fwy af-

radus gan greulondeb dyn, nag y mae yn
cael ei gasglu yn fwy gofalus gan Dduw

:

" Gwerthfawr yng ngolwg yr Arglwyddyw
marwolaeth ei saint ef."

Fel hyn, gwelwn mai trwy ymroddi yn
rhwydd i drefniad Duw y bydd i ni

rwymo Duw i ofalu am danom, a'r hyn oll a
ddigwyddo i ni. Ac yn sicr dyna'r un, os

cawn un y byd sy raid ei fod yn byw yn
gysurus, a fyddo â'i ofal am dano ei hun
wedi ei dynu yn llwyr oddi ar ei ysgwydd
ei hun, a'i dreiglo ar Dduw, ar ddarpar-
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iaeth yr hwn y mae efe bellach yu byw.

Erioed ni bu well byd ar y weddw dlawd

na phan oedd y prophwyd yn cadw tý icbli.

Hi a yruadawodd yn rhwydd a i hychydig

flawd
*
at wasanaeth y prophwyd : ac yn

wobr i'w ífydd, a roddodd gred i'r genad-

wri a ddygodd efe oddi wrth Dduw, mor
bell ag i roddi y bara o'i genau ei hun, a'i

phlentyn i'r prophwyd—fe ddarparwyd iddi

yn wyrthiol : 1 Bren. xvii. 12, 13. ! pan
unwaith y dyger enaid at droed Duw i ddy-

wedyd yn ddiffuant, Arglwydd, dyina íì yu
foddlawn i roddi i fyny y cwbl a feddaf, ac

ydwyf, i fod wrth dy drefniaddi ; cwblheir

fy ewyllys i pau wneler dy ewyllys di ynof

—y mae Duw yu cyfrif ei hun yn dra

rhwyniedig i edrych ar ol yr enaid hwnw.

PENNOD XVI.
Mhifedi y r/wir Gristionogion ond bychan ; prawf o

hyn oddi wrth y parodrwydd i ddioddcf sydd yn
j

ofynedig ym mhob Cristion—miüy ncu lai ; ac

annogaethi'rddyledwydd oddi wrth ddaurtswm.

Defn. 1. A yw yn rhaid i'r Cristion sefyll

fel hyn mewn esgidiau parotoad i deithio ar

alwad Duw, yra raha ffordd neu hin bynag ?

Gwna hyn deneuo a lleihau yn ddirfawr ni-

fer y gwir Gristionogion Wrth yr liyn yr

ymcídangosant i fod ar yr olwg gyntaf, yn

ol y cyfrif wrth broffes esmwyth a rhad.

Gallai un a ddeuai i'n cynnulleidfaoedd, ac

a'u gwelai wedi eu gwasgu a'u cynio mor áu
gan dorfeydd yn ymdyru ar ol y gair, synu

ar > cyntaf wrth glywed gweinidogion yn
eoddi nifer Cristionogion mor isel, ac yn sou

nm danynt fel cymdeithas mor fechan.

Gallai un dybied fod pail ar eu golygon, nas

gallant welêd coed, gan brenau ; y Gristion-

ogion sydd yn sefylí o'u blaen. Parodd y
peth hwn i un o'r disgyblion ofyn i Grist,

mewn syndod nid bychan, "Arglwydd, ai

ychydig yw y rhai cadwedig?" Luc xiii. 23.

Cra'ffwch ar yr achlysur o'r gofyniad hwn :

" Crist a dramwyodd trwy y dinasoedd a'r

tretì, gau athrawiaethu ac ymdeithio tua

Ierusalera ;" adn. 22. Yr oedd yn gweled

Crist mor barod o'i lafur i bregethu yra

nihob tref y deuai iddi, a'r bobl yn tyru ar

ei ol, a chymraaint o lawenychu gan- lawer

o'i herwycíd : adn. 17. "Yna," eb efe, "ai

ychrdigyw y rhai cadwedig?" Fel pe dy-

wedasai,*y mae hyn yn draihyfedd, acagos

yu anghredadwy : gweled ffoi-dd y ueí A

phobl mor dew ar hyd-ddi, moddion iach-

awdwriaeth Ä'r fath fri arnynt, ac etto oìid

ychydig yn gadwe^lig yn y diwedd ! Pa
fodd y gall \\y\\ fodl Yn awr, gwelwch
ddeongliad y dirgelwchgau Grist : "Acefe
a ddywedodd wrthynt (tybygid fod y dyn
wedi adrodd petmsder chwj \ ei

hun), yradrechwch ura fyued i mewu írwy y

porth eyfyng ; canys llawer meddaf î chwi

a geisiant fyned i raewn, ac nis gallaut ;"

adn. 24. Fel pe dywedaáai Criat, YrydyJ
yn barnu wrth gara-reol. te gwnai proffes

y tro, a bod tyru ar ol pregethau, ynghyd
'

ymddango.siad o lawenydd dan y gair, yt

ddigon i achub, fe lenwid y nef yu f uan

Ond os ydych yn caru eich eneidiau, ní

ogrynwch—na phrofwch eich hunain wrtt

y gogr bras hwn ; ond "ymdrechwch
fyned i mewn;" ymleddwch ac ymaflwcÉ
anturiwch eich aelodau a'ch bywyd yn hyt
rach na syrthio yn fyr o'r nef :

" Canyi

Uawer a geisiant, ac nis gallant." Hynj
yw, hwy a geisiant trwy broil'es esmwyth
crefydd dditíraul— y fath ag yw gwrandav

y gair, cyiiawni rhai djledswyddau, a'r cy

ffelyb. O'r fath yiua y raae llawer a ddeu

aut ac a rodiant o ddeutu drws y nef, yi

foddlawni ddyfod i raewn os gallant wneu(

hvny heb anfoddio eu balchder inewn torf

neu beryglu eu budd anianol preseunol, trw^

unrhyw yiuryson ac ymdynu. " Ond ni

galleiit (hyn;/yw) fyned i raewn ;" am ua

gall eu calonau ofnog anianol hwynt yra

drechn. Feliy, cymmerwch GristionogiÉ

dan y dybiaeth o geiswyr, ac yu ol geirifl

Crist ei hun, y niaeut yn llawer. Oud o

ystyriwch hwynt dan y dybiaeth o ym
drechwyr—rhài á'u traed wedi eu gwisgol

ymroddiad sanctaidd i yradrechu, ie, hyd a

waed, os bycld i'r cyfiyw brotion eu cyfar

fod ar eu ifordd i'r nef, yn hytrach na bo-

heb fyned i mewn
;

yna, lleihau a wn
nifer byddin Crist, fel llu go]ygus Gideon,

ryw fintai fechan. O ! mor hawdd fyddí

rhoddi esamplau raewn llawer niath o Grisl

ionogion, aelwirfelly raewn golygiad ìlydai

heb yr esgidiau byn, yr efengyl, ara eu traed

ac sdd felly yn sicr o gloffi a methu, |>a

gyntaf eu dygir i gerdded ar geryg ílymioi

dosb. I.

laf. Y Cristion anwybodus. Pa waitlj

mae hwn yn debyg o'i wneud, o ran àicm
ef dros Grist a'f efengyl ì Ac nid y niff

leiaf yw y rhai'n mewn llawer cynnulleidfj

Y cyfryw ag sydd heb gymmaint o oleui

gwybodaeth yn eu deall ag i wybod pw
ydyw Crist, à pheth a wnaeth efe erddyl

a iydd gan y rhai'n gymmaint owrescaffl

ag i deithio yn siriol ar ei ol, pan îym
raid i bob cam a gyramerant dynu gwaed

honynt ? Tybiodd Nabal iddo roddi atte

rhesymol i weision Dafydd, oedd yn gofy

ychydig help ganddo yn eucyfwngpr
pan y dywedodd ; "A gyrameraf fy mai

a'm dwfr, a'm cig a ledd-is i'm cneifwy

a u rhoddi i wr nis gwn o ba le v niaeufl i

1 Sam. xxv. lì. Yr oedd efe yn m<

rhodd yn ormod a'r gydnabyddiaeth mc

fechan. Ac a fydd i'r dyn auwyboi
dybygecli chwi, f<»d yn barod i yinad

vìi uuig â i fara a'i gig o'r crochan— \ cíiycli

o'i gyfoeth wy'n feddwl—oud â chig ei gorp
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hun, os gelwir ef î ddioddef, a hyn oll

rth orchymyn Crist, sydd yn un na yr
e o ba le y mae ? Y mae Paul yn rhoddi

pn fel y rheswm paham y dioddefodd efe, ac

;b gywilydd arno: " Canya mi a wn i bwy
credais ;" 2 Tim. i. 12. Y mae hanesion

ì mynegi i ni am y Samariaid—cymmysg-
•w o bobl yn eu tarddiad a'u crefydd

—

;fyd pan fyddai llwydd ar yr Israeliaid,

»bl Dduw, yr honent hwythau garennydd â

vynt, ac y byddent yn Iuddewon ; ond
n fyddai yr eglwys hono mewn rhyw
nfytí oddi allan, yna y diarddelent hi dra-

efn. Ac ni a ryfeddwn lai wrth yr ys-

yd gorwael hwn ynddynt, os ystyriwn y
ir a ddywed Crist am danynt, eu bod yn
bl oedd "yn addoli y peth ni wyddent ;"

an iv. 22. Nid oes gan grefydd ond
fael gwan ar y rhai na feddant afael

rell arni hi nag sy gan law dyn dall.

2il. ProíFeswyr cnawdol, y rhai a gad-
int afael yn eu chwantau tra y gwuânt
^ffes o Grist. Cenhedlaeth yw y rhai'n na
Idant ddim i'w profi eu hunain yn Grist-

ìogion wrtho ond eu bedydd, ac enw fel

istion a gawsant y pryd hyny. Y cyfryw,
byddentym mysgTyrciaid acEthniciaid,

wnai eu geiriau a'ti hymddygiadau ond
lynt gelu o ba le y daethant, byth ddad-
ddio eu bod yn Gristionogion. Yn awr,
ydyw yn rhesymol tybied mai y rhai'n
- y bobl sydd yn sefyll yn barod i ddi-

Jef dros Grist a'i efengyl ì Na yn sicr
;

•hai ni wnânt wisgo iau Crist, Uawer llai

lygant ei faich ef. Y rhai a dybiant iau

gorehymyn yn drom, am ei bod yn eu
.vymo at ddyledswydd, yn llawer mwy y
)iant faich y groes yn annioddefadwy. Yr
n ni weithia dros Grist, ni wna farw
>sto. Anuhebyg iawn yw y gwas hwnw
rmladd hyd at waed yng nghweryl ei

rtr, na wna weithio drosto hyd at chwys
ei wasanaeth.

N

Jydd. Y proffeswr cyfrwys-gall. Erthygl
faenol yn ei gred ef yw ei gadw ei hun,
l oddi wrth bechod, ond allan o berygí
iol. Ac am hyn, efe a ystyria yr amserau
fwy na'r Ysgrythyrau

; y mae yn edrych
fynych ym mha gongl y mae y gwynt,

y gallo hwylio ei hynt, a threfnu ei

jffes yn ol hyny : a hon, felt y draenog,
ymagor bob amser tua'r ochr gynnhes.
lydd. Y proffeswr cybyddlyd

;
yr hwn y

e ei ben a'i galon mor llawn o ddyfeisiau
îarol, hyd onid yw yn rhaid i ddioddef
>s Grist fod yn dra annerbyniol gaiîddo,
gael yn 'dra phell oddi wrth y fath du-
1.

_
Chwi a wyddoch beth a ddywedodd

Aiphtwyr am yr Israeliaid, " Ehwystr-
d hwynt yn y tir ; ceuodd yr anialwch
iyat ;" Ecsod. xiv. 3. Gwirach yw hyn am
3yfryw broffeswyr ; rhwystrwyd hwynt
lÿ byd ; cauodd yr anialwch hwn arnynt.
mae dvn a fyddo â'i draed mewa magJ,

mor gymmhwys i gerdded a rhedeg, a hwy-
thau i ddilyn Crist, pan fyddo hyny erniwed
i'w budd daearol hwyut. Medd ein Iach-
awdwr, wrth son am y gresyni oedd i ddy-
fod ar Ierusalem, " Gwae y rhai beichiogion
a'r rhai yn rhoddi bronau yn y dyddiau
hyny f* Mat. xxiv. 19. Ahyno herwyddy
byddai yn anhaws i'r cyfryw ochel y perygl
trwy ffoi

; y wraig feichiog yn analluog i

ddiangc yn ddigon cyflym, â'i phlentyn yn
ei bru

; a'r fammaeth yn anewyllysgar i adael
ei hanwyl faban ar ei hol. Ònd gwae llaw-
er trymach i'r rhai hyny ageir, mewn amser
o brawf ac erlidiau o achos yr efengyl, yn
feichiog gan y byd, neu yn rhoddi sugn i

unrhyw serch cybyddlyd ac afreolus at y
creaduriaid

; y cyfryw a'i câut yn anhawdd
iddynt ddiangc rhag y brofedigaeth yr am-
gylcba y rhai'n hwynt â hi. Y maeyn am-
mhossibl, ar y fath amser, cadw y bd a
Christ hefyd

; ac mor ammhossibl i galon
sy'n ymserchu ar y byd fod yn foddlawn
i'w adael er mwyn cymdeithas Crist.

5ed. Y proffeswr balch, sy'n ucheldybus
am dano ei hun, ac mor bell oddi wrth
eiddigedd gostyngedig a duwiol, ac ofti am
dano ei hun, nes ydyw yn hunan-hyderus.
Dyma ddyn mewn esgidiau, ac yn barod,
ond nid trwy gael iawn esgidiau yr efengyl.
Nid trwy nerth y " gorchfyga gr ;" 1 Sam.
ii. 9. Y gr oedd mor hael o'i gnawd dros
Grist, yn nyddiau y frenines Mari, nes y
dywedodd y mynai efe weled ei frasder, o'r
hwn yr oedd ganddo ystôr dda, yn toddi yn
y tân yn hytrach nag y syrthiai efe yn ol at
Babyddiae'th ; efe a fu byw, ddyn truan, i

weled ei ddewrder yn toddi, ac efe ei hun yn
annewr, yn gwadu ei ffydd i gadw ei frasder.
Yrhai a ymffrostiant am eu gwrolder, wrth
wisgo eu harness, a'u diosgant gyda gwarth
bob amser. Y mae calon dyn yn fwy ei

thwyjl na dim, yn rhyw Iacob a'i disodla ei

hun. Yr hwn ni fedr fesur hyd ei droed ei

hun, pa fodd y gall efe gymmhwyso esgid
iddo ?

dosb. ir.

Cymmerwch eich annog, chwi oll sydd âg
enw Crist arnoch, i geisio yr esgid hon o
barotoad am danoch, a'i chaclw am danoch,
fel y byddoch bob amser yn barod i ddilyn
galwad rhagluniaeth Duw, er iddo eich
arwain i gyflwr dioddefus. Dyma i chwi
ddaugymmhelliad.

laf. Ystyria Gristion, y gall gwaith di-

oddef dy orddiwes yn ddisymmwth cyn i

ti ei ddisgwyl ; am hyny, bydd â'th esgidiau .

am danat. Weithiau, daw gorchyniyn i

filwyr am daith yn ddioed : ni chânt gym-
maint ag awr o rybudd ; ond rhaid ysv
cychwyn ar alwad y tabwrdd (drum). Ftlly

y gelli dithau, Gristion, gael dy alw alJan,

cyn i ti ddisgwyl, i'r maes, naill ai i ddioddef
drosDduw, ai tan ei law. Ni chafodd Abra-
ham Qiid amser byr i ymddiddan â'i galou
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a'i hannog i gydsvniad âDuw am offrymu ei

fab Isaac. Prawf dwys, y rhybudd byr !

u Cymraer yr awr hon dy fab, dy unig fab

Isaac ;" Gen. xxii. 2, nid ym mhen blwydd-

yn, mis, neu wythnos, ond yr awr hon. Yr
oedd hyn yn y nos :

" Ac Abraham a fore-

gododd ;" adn. 3. Pa fodd y gallasai efe

groesawu y fath newydd syn pe buasai cyd-

syniad ei galon hyd hyny heb ei enmll ?

Ond nid oedd hyny yn awr i'w wneuthur
;

yr oedd calon Abraham eisoes gan Dduw
;

ac am hyny, nid dadlou yn erbyu y gor-

chymyn a wna efe yn awr, ond ufuddhau.

Gaìl Duw wncud cyfnewid buan yn dy hel-

ynt neillduol dithau, Gristion. Pa fodd y
gelli di, yn dy lawn ncrth a'th iechyd, oddef

clywed cenadwri angeu, pe byddai i Dduw,

cyn i un nych-glefyd dy ddwyni gydnabydd-

iaethâgangeu, ddywedydondhyn, "Cyfod,a

bydd farw !" fel y dywedodd efe unwaith

wrth ÌMoses ? A oes gwisg am dy draed i'r

fath daith ? A elli di ddywedyd, Da yw
gair yr Arglwydd ? Beth pe byddit ti mewn
undyddigamu o anrhydedd i ddirmyg, i

gael dy ddiosg o'th sidanau a'th felfed, a'th

droi mewn gwisg wael i actio rhan cardotyn ?

A elli di lawenhau am dy iselu, a chael dy

galon yn barod i fendithio y Goruchaf ?

Profaf hyn di yn enaid mewn parotoad

efengylaidd yn wir.

Drachefn, gall Duw mor ebrwydd a hyny

newid y golygiant yn helyntoedd cyhoedd

yr amserau yr wyt yn byw yndynt, o ran

yr efengyl a'r broffes o honi. Fe allai fod yr

awdurdodau y pryd hyn yn gwenu ar eglwys

Dduw : etto, yn fuan gallant wgu, ac ystorm

o erlid gyfodi. " Yna yr eglwysi trwy holl

Iudea, &c, a gawsant heddwch ;" Act. ix.

3i. Dyma amser dedwydd ; ond pa hyd y
parhaodd ? Och ! nid yn hir : yn pen. xii,

ni a gawn y newydd trwm am erledigaeth

waedlyd—" Yngiiylch y pryd hyny yr

estynodd Herod ei law i ddrygu rhai o'r

eglwys ;" adn. 1 : ac y mae Iago brawd Ioan

yn colli ei fywyd trwy ei gleddyf creulawn:

a chawn Pedr hefyd yng ngharchar, yn

debygol o fyned i'r ungigyddfa : a'r eglwys

wedi ei gvru i gongl, i gyd-weddio yn y
nos: adn. 12. O! y fath gyfnewidiad

trwm sydd yma ! Y rhai oedd o fewn

ychydig'yn cael llonyddwch o bob parth,

yn awr yn gwaedu! Y mae yn sylwedig

fod yr hin mewn ynysoedd yn llawer mwy
anwadal a chyfnewidiol nag ar y tir cydiol,

Gellwch yno yn gyffredin wybod pa

dywydd a geir am amser lled faith : ond

mewn ynysoedd, nis gwyddom y bore pa

hin a iycìd cyn y nos
; y mae genym yn

fynych hâf a gauaf yn yr uu dydd ;
a chyf-

rifir hyn oll i agosrwydd y mor sydd o'n

hamgyìch. Y saint yn y nef, y maent hwy
yn byw, fel y gallaf ddywedyd, ar y cyfan-

dir : a pharhâd ddedwyddol o hedd a thaw-

elwch sydd yuo i'w ^inwynhau. Uallant

wybod, wrth yr heddwch a'r gwynfyd si

gánddynt yn awr, beth fydd eu byd hy([

byth. Eithr yma isod, megys ynysar nofiart

yw eglwys Críst ; a'r byd—dynion y bydl

wyf yn feddwl—yn eu hamgylchynu megyí

môr; a'r rhai hyn yn chwythu weithiau y:

boeth,ac weithiau yn oer
; y inaent weithia

yn llonydd a heddychol, ac weithiauyu llid

iog a chreulawn : sef, fel y byddo Duw y
rhwymo, neu yu gollwng yn rhydd eu cyr,

ddaredd. Yn awr, Gristion, onid yw y:

gweddu i ti fod bob amser mewn parocj

rwydd
;
gan na wTyddost nad all y gwyr

droi y munudyn nesaf i'r gongl oer ; a'

amserau, sydd yn awr o ochr yr efengyl, uí

llenwi hwyliau dy broffes â phob calondu

droi i chwythu i'th wyneb a gwrth wynebud
broffes mor gryf ag yr oedd o'r blaen yn
phleidio ?

2il. Ystyria, os na fydd dy draed wedi c

gwisgo â pharotoad i ddioddef dros Gri;

yma ar y ddaear, ni chaiff dy ben wis£

coron yn y nef. " Os plant, etifeddic

hefyd, sef etifeddion i Dduw, a chyd-eti

edd'ion â Christ ;" Rhuf. viii. 17. Yn aw
ystyriwch v geiriau nesaf ;

" Os ydym 3

cyd-ddioeddef gydag ef, fel y'n cyd-ogoi

edder hefyd." Gwir yw, nad oes i'r sai:

oll farw yn ferthyron wrth yr ystang

etto, rhaid yw i bob saut fedc

ysbryd merthyrdod, fel ygallaf ei al'

neu galon wedi ei pharotoi i ddioddef.

fwriadodd Duw erioed i Isaac gael

aberthu ; er hyny, efe a fynai i Abraha

osod y gyllell wrth ei wddf. -Felly, m;

Duw i ninnau osod ein gyddfau ar

boncyff, a bod yn rhwym yn yr ysbryd,
;

ol dywediad Paul am dano ei hun, t

fwriad diffuant o galon i ymroddi
:

ewyllys a'i fodd ef. Hyn a elwir

"rhoddi ein cyrph yn aberth byw, snn

aidd, a chymmeradwy gan Dduw ;" lîh

xii. 1. Megys y dygai luddewyr auifail

fyw, gan ei gyilwyno yn foddlawn ger bi

Duw, i gael ei drin yn ol ei orchymyn

felly y mae i ninnau gyflwyno eincyrph

bron Duw, i gael eu trefuu wrth ei

chymyn, mewn ufudd-dod gweithredo

dioddefol hefyd. Yr hwn a wrthyd ddioc

dros Grist, y mae hefyd yn gwrthod te^

asu gyda Ohrist.

Yr oedd diosg yr esgid yn arwydd,

mysg pobl Israel, o fod dyn â'i ha^

etifeddiaeth : Deut. xxv. 9, 10. Felly

gwnaeth câr Elimelec
;
pan ymwrthod*

a'r hawl a allasai ei chael i'w etifeddia

ef, efe a ddiosgodd ei esgid : Ruth iv.

8. OGristion! gwylia di rhag^diosg es

yr efengyl : wrth hyn ti a wrthodit dy h.

i etifeddiaeth y nef ; nid oes yno un gyf

vng nghadw i neb o'r rhai na fynant c

oddef dros Grist. Y mae Paul yn peur

yr erlidiau y mae y saint yn eu dioddei

niwyu yr efengyl ; "yn arwydd sici
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iachawdwriaeth, a hyny gan Dcluw ;" PM.
i. 28 Yn sicr ynte y mae gwadu Crist i

ochel dioddef, yn arwydd trwm o golledig-

aeth. O Syrs, onid yw etifeddiaeth nefol

yn werth dioddef ychydig flinder am dani?

'Nid oedd gwinllan Naboth o werth mawr
iawn; etto, yn hytrach na'i gwerthu am
lawn bris, na'i newid am un well mewn lle

arall—nid ei cholli—efe a ddewisodd beryglu

ei fywyd trwy gyffroi brenin galluog.

Nid oes modd i ti Gristion, anturio yu
rhagor am dy etifeddiaeth nefol, nag a

dalodd efe am nacau ymadael â'i treftadaeth

fechan o erw neu ddwy o dir ; meddwl yr

wyf dy fywyd tymmorol. Ac heb law y
rhagoriaeth rhwng ei winllan ef ar yr

ddaear a'th baradwys di yn y nef, yr hwn
sydd yn anfeidrol, ac heb oddef clim cym-
mhariaeth, y mae i ti y fantais hon hefyd
yn cly ddioddefiadau dros Grist : pan
gollodd Naboth ei fywyd, fe gcllodd ei

etifeddiaeth i'w ganlyn ; a hono yr oedd ei

ymgais mor fawr am ei chadw. Ond dy
elynion erlidgar di a gânt wneuthur i ti y
gymmwynas hon, yn groes i'w^ hewyllys

;

pan y difeddiannant di o'th fywyd, hwy
a'th helpiant i'r meddiant o'th etifedd-

iaeth.

PENNOD XVII.
Chwech o gyfarioyddiadau er cynnorthwy % wisgo

yr esgid ysbrydol hon.

Gofyn. Y gofyniad mawr a ddisgwyliaf
beìlach o'th enau di, Gristion, ydyw, nid pa
fodd y mae i ti ddiangc rhag y profion a'r

blinderau hyn, sydd megys anífawd yr
efengyl yn ei dilyn hi yn barhaus, ond
yn hytrach pa fodd y mae i ti gael yr
esgidiau hyn am dy draed, dy galon yn
yn barod i daith, i fyned a'u cyfarfod pan
y delont, a threiddio drwyddynt yn llon,

pa beth bynag fyddont, neu pa hyd bynag yr
arosant gyda thi ?

Át. Gofyniad yw hwn sy'n gweddn i

fìlwr Cristionogol ; sef gofyn am arfogaeth

y gall ymladd ynddi, y pryd y mae yr ofnog
yn taflu ymaith ei arfogaeth, ac yn gofyn i

ba le y gall efe ffoi. Mi a roddaf gan hyny
y cynghor goreu a allaf yn yr ychydig
bethau a ganlyn :

—

DOSB. i.

1. Edrych yn ofalus at sail dy ufudd-dod
^weithredol, ar iddo fod yn gadarn a di-

ffuant. Gwna yr un egwyddorion cywir,
hrwy ba rai y mae yr enaid diífuant yn
jjweithredu dros Grist ei ddwyn ef hefyd i

'ldioddef dros Grist pan ddelo galwad gan
Dduw i'r fath waith. " Meibion Ephraim,
m arfog, ac yn saethu â ba, a droisant eu
îefnau yn nydd y frwydr ;" Salm lxxviii. 9.

Pa hain? beth yw y matter ì Mor arfog,

2 B

ac etto mor ofnog ! Y mae hyn yn
rhyfedd

!^
Darllenwch y wers o'r blaen, a

chwi beidiwch rhyfeddu. Gelwir hwynt
yno "yn genhedlaeth ni osododd ei chalon yn
uniawn, ac nid yw ei hysbryd ífyddlawn
gyda Duw." Bydded yr arfogaeth fel y
byddo, 'ie, pe byddai filwyr mewn castell â'i

sylfaen yn graig, a'i furiau yn bres, etto, eu
calonau hwynt heb fod yn uniawn tuag at
eu llywydd, rhuthr bychan a'u hymlidiai
oddi ar y muriau, braw bychan a agorai
eu porth ; am ei fod heb y bollt o burdeb i'

w

gadw yn gauad. Yn ein rhyfeloedd di-

weddar, gwelsom fod calonau gonest o fewn
muriau teneu a gwanaidd wedi cadw y
dref, pan na allai unrhyw furiau gadw brad
rhag bradychu ymddiried. O ymgais am
burdeb ! wrth ymrwymo ar y cyntaf dros
Dduw a'i efengyl. Gofyn i'th enaid dy hun
yn fynych dros bwy yr wyt yn gwedd'io,

3
Tn gwrandaw, yn diwygio yr arfer hon
neu arall. Os gelli gael atteb boddhaol
gan dy enaid yn hyn, ti elli obeithio yn
dda ; os byddllaw weithioffydd yn ddiffuant,
bydd ei llaw ymladd hefyd yn wrol. Nod-
edig yw y lle hwnw :

" Y rhai trwy ffydd
a oresgynasant deyrnasoedd, a wnaethant
gyfiawnder, a gawsant addewidion, a gau-
asant safnau llewod, a ddiífoddasant ang-
erdd y tân ;" Heb. xi. 33 ; a hyn, ynghyd â
phethau mawrion ereill y bu ffydd yn eu
galluogi i'w dioddef, fel y gellwch ddarllen
yn adn. 34, 35, 36. Craffwch yma, attolwg,

|

fel y mae grym ffydd yn galluogi y Cristion
i weithredu cyfiawnder, sef i fyw yn
sanctaidd a chytìawn ; a hyn yn cael ei

gyfrif ym mysg y dioddefiadau rhyfedd y
bu hi yn eu nerthu i'w goddef. Yn wir,
heb iddi wneuthur hyn, ni buasai hi byth yn
dioddef y rhai hyn.

DOSB. II.

2. Gweddia am ysbryd dioddef. Nid
rhodd gyffredin yw hon, a phob creffyddwr
anianol a phroffeswr ysgafn yn ei meddu.
Na, rhodd neillduol ydyw, na chyfrenir mo
honi ond i ychydig o eneidiau diffuant :

" I
chwi y rhoddwyd, bod i chwi, er Crist, nid
yn unig gredu ynddo ef, ond hefyd dioddef
erddo ef ;" Phü. i. 29. Ni bydd i'r holl
ddoniau a'r rhoddion cyffredin a fedd dyn
byth ei alluogi i yfed yn ddwfn o'r gwpan
hon dros Grist. Y cyfryw ydyw balchder
calon dyn, gwell ganddo ddioddef rhyw
ffordd na hon: yn hytrrch ganddo ei hun,
a throsto ei hun, na chan Gristneu dros Grist.

Chwi a synech weithiau wrth weled pa gym-
maint a wna plentyn ddioddef wrth chwareu
âg ef, ac heb waeddi o'i herwydd ; codwni
yma, a chnoc acw ; ac nis gwna efe fater
mawr o hyny, am ei fod yn ei gael mewn
ffordd sydd yn ei foddhau. Ond os ei dad
a'i chwipia, er na roddo mo hono yn hanner
y boen, etto, efe a waedda ac a anfoddoga
nes y byddo yn rhy anhawdd ei lonyddu,
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Fel hyn, gall dynion dynu blinder arnynt

eu himain, achad en cwynion dan eu dan-

nedd. Gall un chwareu ei eiddo ymaith ar

gardiau a disiau,un arall buteinioymaith ei

ìechyd, neu dori yniaith aml flwyddrn o'i

oes trwy feddwdod anifeilaidd, a dioddefir y
cwbl yn daweL Ië, pe caent eu harian a'u

nerth drachefn, hwy a gaent fyned yr uu

ffordd; nid vdynt yn edifarhau, er y cwbl a

gostiodd eu cbwantau iddynt, ondyngalaru

am na feddant chwaneg i'w gyfranu arnynt.

Eu chwantau a gânt y cwbl a feddant hyd

y tamaid olaf a feddant yn eu llogell, a'r

diferyn olaf o'u gwaed ; ie, nid ydynt yn

ofni llosgi yn uffern fel merthyroni'wpech-

odau. Ond deuwch a gofynwch i'r rhai hyn

(sy mor hael o'u pwrs, cnawd, enaid, a chwbl,

yng ngwasanaeth cliwant), am roddi eu tir-

oecìd neu eu heinioes dros ychydig mewn
perygl yn achos Crist a'i wirioneddau, a

chwi a gewch weled na chaiff Duw ddini

bod mor rwymedig iddynt. Am hyny,

gweddîa, a gweddia yn daer, am ysbryd di-

oddefgar yn achos Crist : ie, y mae angen

ar y saint eu hunain i ymbil yn daer â Duw
am hwn. Och ! nid ydynt yn cael eu llaw

mor barod at waith dioddef. Y mae y
cnawd yn caru eianwesu, nid eigroeshoelio;

y mae yn costio i'r Cristion aml ochenaid

cyn y gallo ddysgu hoffi y gwaith hwn. Yn
awr, gweddi, os un moddion, a fydd yn gyn-

northwy i ti yn y mater hwn. Y neb a allo

ymdrechu â Duw, nid rhaid iddo ofni

gwyneb angeu a pherygl. Y mae gweddi

yn gosod nerth a doethineb Duw ar

waith er ein cymmhorth : a pha beth a fydd

yn rhy galed i'r creadur y mae Duw yn gefn

ganddo, er help i wneuthur neu ddioddef !

Erchir i ni ei gyfrif yn "bob llawenydd,

pan syrthiom mewn amrywbrofedigaethau;"

lago\. 2. Nid deniadau i bechod, ond di-

od'defìadau o herwydd cyfiawnder, sef blin-

derau er rawyn Crist a'i efengyl. O ! ond

gallai y Cristion ddywedyd, Byddai yn

achos o lawenydd mwy allu sefyll dan y
profedigaethau hyn na syrthio iddynt

;

llawenydd bychau fyddai cael y brofedig-

aeth, 'heb y gras i oddef profedigaeth.

Gwir yn ddiau ; ond er dy gysur, Gristion,

y mae yr hwn sydd yn dy arwain i'r brofed-

igaeth lion yn sefyll yn barod i'th helpio

drwyddi ; arn hyny, y mae os, tebygiad

grasol, wedi ei osod i fyny: adn. 5. "Os
bydd ar neb o honoch eisieu doethineb, go-

fyned gan Dduw, yr hwn sydd yn rhoddi

yn haelionus i bawb ac heb dannod ; a hi a

roddir iddo ef." At ddioddefwyr yn benaf

y cyfeirir hyn ; ac nid rhy fawr yw hyn (dy-

bygwn) i'n ffydd ei gredu. Nid yn aml y

ceir meistriaid mor anfoneddigaidd ag i ed-

liw a dannod i'w gweinon aniofyD eu

cynghor yn ostyngedig mewn gwaith o ber-

ygl ac anhawsdra, a gymmerant yn llon

mewn llaw o gariad at eu personau hwyut

ac ufudd-dod i'w gorchymyn. Pa faint llai

Bydd i ti o achos ofni y cyfryw driniaeth

gaa dv Dduwf* Os oea genyt gymmaint o

ffydd a chariad ag i anturio ar fôr o ddi-

oddef wrth ei orchymyn ef, diammheu y
dengyg efe gymmaint o drugaredd ag ì'th

gadw rhag boddi : oa wyt yn teimlo dy hun

vn dechreu suddo, oud i ti, fel Pedr, lefam

yn daer arno, " Arglwydd, cadw fi ;" ie, pe

byddai dy ben dan ddwfr, gwnai gweddi dy

godi i fvny drachefn. Ond os nad wyt yn

weddíwr cyn i ti fod yn ddioddefwr, ni

byddi oud'trinwr gwan ar yr arf hwnw y

pryd hyny. Y ddiareb yn wir ydyw :—
" Ÿ ne'b â fvno ddysgu gweddio, äed ar y
môr :" ond ineddwl yr ydwyf y byddai yn

well fel hyn, Y neb a fyno fyned ar y
môr (hwn o ddioddef sydd yn fy meddwl),

dysged weddio cyn myned yno.

DOSB. III.

3. Myfyria lawer ar gyflwr o ddioddef.

Hwnw a ddywed ei wers oreu (pan edw

ei feistr ef i hyny) a fyddo yn myned

drosti yn fyuychaf ym mlaen llaw wrtho ei

hun. Gwna à'r blinderau a allant dy gyf-

arfod, fel y gwna cludwyr (porters) áu
beichiau : hwy a'n codant drachefn a thra-

chefn cyn eu cymmeryd ar yr ysgwydd.

Gwna dithau fel hyn, bydd yn mynycli

godi yn dy fyfyrdod y drygau hyny a

allant ddigwydd i ti er mwyn Crist ai

wirionedd ; a phrawf y gellit ymdaniw â

hwynt, pe gelwid ti i'w dioddef. Gosod

dlodi, carchar, alltudiaeth, tân, a ffagodau,

o'th flaen ar un llaw, a gwinoneddau

gwerthfawr Crist ary llall, ynghyd â'r add

ewidion hyfryd a wnaed i'r rhai a gadwant

air ei amynedd ef yn y fath awr o brofed

igaeth.

Gâd mai hvn yw dy wir gyflwr jn awr,

a'th fod at dyddewisiad pa law a gymment

dwys ystyria y gofyniad, nes i ti ei bender

fynu yn eglur i'th gydwybod ; a gwna hyn

yn fynych, fel am y rhesymau a ddefnyddia

cig a gwaed, at beri i ti dosturio wrthyt dv

hun, na byddont yn rhai newydd, ac heb

eu hateb ; ac na byddo y calondid a'r cys-

uron cryfion sydd yn y gair, yn bethau di-

eithr i ti a than amndieuad yn dy feddyliau

pan y byddych i anturio dy fywyd ar eu

gwiredd a'u sicrwydd. Ni a gawu ymadr-

odd Awstin yn un tra chywir. " Nic

hawdd cael hyd i'rcymmhorthhwnw mewt

adfyd, na buyd yn ei geisio mewn tawel-

fvd'." Yr addewidion yw ein hamddiffynfi

a'n diogelfa yn y fath amaer ;
ac nid hawdj

fydd i ni redeg atynt mewn cyfyngder, hel

i ni gael cydnabyddiaeth a hwynt mewi

tecach amser. Dyn dieit:.r a fydcro yn ffo

i d am nodded yn y nos dywyll, y mae yi

ymddyrysu o ddeutu y drws, ac heb wyboi

pa fodd i gael y glicied
;
gall ei elyn, os yi

agos, ei ladd, cyn y medr efe agor y drwf

Eithr un a fyddo yn byw yn y t, neuy;
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eydnabyddus â'r Ue, nid hir y bydd hwn
yn myned i mewn. " Tyred íy mhobl,

dos i'th ystafelloedd," medd Duw : Esá.

xxvi. 20. Y mae efe yn dangos eu lletty

iddynt, yn ei briodoliaethau a'i addewidion,

cyn y nos,* cyn i'w gofidiau ddyfod, fel y
caffont eu fíbrdd iddynt yn rhwydd yn y
tywyll-nos.

DOSB. IV.

4. Gwna ymroddiad o honot dy hun

beunydd i ewyllys Duw. Yn w"r, dylai

hyn fod, megys clo y nos, ac agoriad y boreu
;

dylem gau ac agor ein llygaid gyda'r ym-
gyflwyniad hwn i law Duw. Hyn, o'i gyf-

lawni beunydd, nid yn ffurfipl yn ol ein

tuedd ni, heb ofal arbenig, ym mho dylecl-

swydd a wneir yn fynych, ond y:a ddifrifol,

a wnai hyfryd clueddu yr enaid i groesawu

unrhyw brawf a allo ddigwydd iddo. Oddi

wrth anymddhied yn fwyaf y daw anne-

heurwydd ein calonau ni at dclioddef. Y
mae enaid mewn anymddirJed yn sangu ar

yr addewid, fel dyn ar iâ
;
pan elo gyntaf

arno, y mae yn llawn ofn a therfysg rhag

iddo dori. Yn awr, yr ymroddiad beunydd-

iol hwn o'th galon, megys y dÿry i ti ach-

lysur i gyfeillachu mwy t'r meddyliauam
allu Duw, ei ffÿddlondeb, a'r lleill o'i briod-

oliaethau ; ac o ddiffyg cyfeillach â'r rhai'n

y mae drwgdybiau yn cyfodi ynom ni^ pan
fwrier r>i i ryw soddiad niawr ;

fell/ y
gwna dy addurno hefyd âg aml brofiad o

wiredd ei briodoliaethau a'i addewidion ef

hefyd. Y rhai'n, er na raid iddynt wrth
ddim tystiolaeth gan deimlad i enni

11
. iddynt

gred gyda ni, etto, gan gymmaint o deimlad

sydd yn ein hansawdd, a chan mor blentyn-

aidd a gwan yw ein ffydd, yr ydym yn cael

cynuorthw/ mawr i'n heneidiau, trwy y
profiadau a gi.wsom at bwyso arr.o ef rhag

llaw.

Edrych gan hyny yn ofahis at hyn ; bob
feoreu, gâd dy hun a'th ffyrdd yn llaw Duw,
yn ol yr ymadrodd yn JSalm x. 14., a'r nos

edrych drachefn mor dda yr edrychodd
Duw at yr hyn a adawyd dan ei ofal ; ac

na chwsg nes i dy galo draserchu ar ei

fiyddlondeb ef, a chael eigosoddan archiad

cryfach, i ymddiried etto i gadwraeth Duw
yn y nos. A phan wneler rhyw rwyg, ac y
digwyddo, dybygit, ryw golled i ti, mewn
ihyw fwyniant y mae dy Dduw i'th ddi-

golledu ynddo, dal sylw ar y modd y lleinw

efe y bwlch hwnw, ac y gwna efe i fyny y
golled hono. Ac na orphwys nes i ti yn
gwbl amddiffyn enw da Duw wrth dy galon

dy hun. Bydd sicr na adawech i ddim
anfoddogrwydd neu anfoddlondeb orwedd
ar dy ysbryd, at driniaethau Duw ; ond
cerydda dy galon am hyn, fel Dafydd yi-

eiddo yntau : Solm xlii. A chan ymarfer fel

hyn, ti a gedwi gyda bendith Duw dy
fi'ydd mewn anadl at yrfa hwy pan y'th

aíwer i'w rhedeg.

dosb. v.

5. Gwna i hunanymwadîad ymddangos
mor rhesymol ag y gallech i dy enaid. Po
cryfaf y gallo y deall resymu dros iawnder
a rhesymoldeb unrhyw waith neu ddyled-

swydd, mwyaf parod a siriol y gwneir y
peth, os bydd y galon yn onest a chywir.

Bwrw Gristion, fod i Dduw alw am dy
feddiannau, rhyddid, ie, bywyd a'r cwbl ; a
all hyn ymddangos i ti yn afresymol ? yn
enwedig yn

laf. Os ystyri mai erc' ". i ti rodd/ei eiddo

ei hun i fyny y mae efe, ac nid yr eiddot ti.

Efe a fenthyciodd i ti y rhai hyn, ond ni

roddodd efe erioed mo'i hawl yiddynt o'i

law ei hun. A wyt ti yn gwneud cam â'th

gymmydog wrth alw am yr arian a fenthyc-

iaist iddo flwyddyn neu ddwy ^ .. oH JSIag

wyt y>i sicr
;
yr wyt yn meddwl fod iddo ef

achos i ddiolch i ti am fentnyca y swm
iddo, ond dim achos i achwyn am i ti alw
am y swm yn ol.

2Ü. Ystyria nad yw efe, 'ie, nas gall efe

beri i ti ymwadu â chymmaint drosto ef ag

a wnaeth efe drosot ti ì A yw dirmyg dros

Grist mor annioddefol nas gall dy ysbryd
balch mo'i ddwTyn? Paham? Pwy wyt ti?

O ba deulu mawr y deilliaist ? Gwel un, a

chanddo fwy o anrhydedd i'w osod i lawr

nag a elli di, mi obeithiaf, hòni hawl iddo,

íesu Grist, " yr hwn ni thybiodd yn drais

fod yn ogyfuwch â Duw ; eithr efe a'i di-

brisiodd ei hun ;" i hìl. ii. 6, 7. Ai poen ac

artaith yr wyt yn eu hofni ? O ! edrych i

fyny ar y groes, lle y bu Tywysog y Bywyd
yng nghrog am dy bechodau! Ar hyn, ti a

godi dy groes dithau yn fwy boddlawn, aca
ddiolchi i Dduw hefyd am iddo ei gwneud i ti

mor esmwyth ac ysgafn, pan y darparodd un
mor drom a phoenus i'w anwyl Fab

!

3ydd. Ystyria, pa beth bynag y geilw

Duw dii ymwadu âg ef er mwyn ei win'on-

edd, nad ydyw yn fwy nas gall efe ei dalu

yn ol. Gwelodd Moses hyn ; a pharodd hyny
iddo neidio allan o'i fû a'i gyfoeth i ddir-

mygCrist: "canys edrych yr oedd ar dal-

ecíigaeth y gwobrwy ;" Heb. xi. 26. Fe
ymwâd dyn â llawer er rhywbeth y bycldo

ei galon yn chwennychu yn gryf yn y byd
hwn. Os bydd dyn yn awyddus am elw,

efe a'i nacâ ei hun o hanner cwsg y nos i

fyfyrio yn ei wely neu godî. yn foreu i fod

gyda'i waith ; efe a fwyty ymborth gwlad-

aidd, a wisg ddillad gwael, ac a 5/dd byw
mewn t myglyd. Ni a welwn fel yr ym-
dyra gwyr boneddigaidd yn Llundain, er

mwyn cyfleusdra siop, i gongl fechan, er i

hyn fod yu niweidiol i'w hiechyd, ac

weithiau yn peryglu eu bywyd. Etto, go-

baith am elw a wna iawn am y cwbl. Ac
yn awr, dod eu helw hwynt yn y glorian

gyda'r eiddo ti, Gristion, sef yr ennill sicr

a gei wrth ymwadu â thi dy hun dros Grist

:

a sicr nidywyreidc'y athwy. Yna, gofyn i'th
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enaid, ai nid yw yn gwrido wrth eu gweled

hwynt nior rhwydd yn ymwadu â chysur eu

bywyd, aui fantais ddychymmygol, ansicr,

ac ar y goreu yn fer, tra yr wyt tithau yn

dal y fath ddadl â Christ am ychydig o fwyn-

iant allanol ; a hwn i gael ei dalu i ti yn

ddau ddyblyg yrna, a thu hwnt i ddim a elli

dl ei ddirnad pan ddeui i ogoniant y nef.

dosb. vi.

6. Ymgais am ddwyn ym mlaenygwaith

o farwhâd beunydd i raddau pellach o hyd.

Y sudd yn y pren sydd yn ei wneud yn an-

Lawdd i'w ìosgi ; a llygredd heb ei farw-

eiddio sydd yn gwneud y Cristion yn an-

hydyn i ddioddef. N;d rhwyddach yr en-

nyna coed sychion nag y gwna calon farw-

eiddedig i chwantau y byd hwn ddioddef

w «rhyw gal edi dros Grist. Mae'r apostol yn

son am rai a "ddirdynwyd, heb dderbyn ym-

wared ; fel y gallent hwy gael adgyfodiad

gwell ;" Heb. xi. 35. Nid oeddynt /n hofri

y byd mor dda, fel y dynnoasent droiyn ol

i fyw yn hwy ynddo, ar ol teithio mor bell

tua'r nef, er fod eu llwybr etto yn galed.

Gochel, Gristion, rhag dy fod yn gadael un

chwant ddaearol heb ei marweiddio yn dy

enaid. Ni wna hwn byth gydsynio âg i ti

ddioddef llawer dros Grist. Ychydig o

longau sydd yn suddo ar y cefnfor
; y

creigiau a'r bas-diroedd sydd yn eu hollti

hwynt. Pe gellit tithau ond dyfod oddi ar

greigiau balchder ac anghrediniaeth, a go-

chel curo ar y traethau o ofn dyn, cariad at

y byd, a chwantau cyffelyb, ti a ymdarewit

yn dda ddigon yn yr ystorm fwyaf a all dy

oddiweddyd ym môr y byd hwn. " Pwy
bynag a'i glanhao ei hunoddi wríhypethau

hyn, efe a fydd yn llestr i barch, wedi ei

sancteiddio, ac yn gynnnhwysi'r Arglwydd,

wedi ei ddarparu i bob gweithred dda ;" 2

Tim. ü. 21. O ! pe gwyddem y fath nef

sydd oddi mewn i enaid a farweiddiwyd ! un

wedi ei groeshoelio i'r byd a'i chwantau !

Y mae gan hwn fantais ar bawb ereill at

weithio a dioddef dros Grist, a mwynhau
Crist ym mhob gorchwyl.

Y mae enaid a farweiddiwyd yn byw allan

o'r holl swn a'r cynnhwrf gan y nwydau

anianol hyny a daflant y cwbl ianrhrefnlle

y delont. Pan elo enaid a farweiddiwyd at

ryw ddyledswydd, ni chaiff ormesiadau gan

teddyliau anweddaidd, ammherthynasol,

a phechadurus, mo'u cynnwys, i 'dori

rhyngddo a'i Dduw. A yw efe i fyned i

garchar ? Ni bydd yma chwaith y fath och-

ain ac achwyn/gan nad oes un chwanti

ymhongian wrth ei goesau, a thori ei galon

û'i ymresymiadau tfals, na hunan gariad i

gael deisyf arno drugarhau wrtho ei hun.

Y mae ei galon ef yn rhydd, wedi cael

allan o gydnabyddiaeth y bhnwyr hyn ar ei

heddwch; ac am garchar iddo ef, ond iddo

...•,,] myned yno arne^ea moranrhydeddusag

yw dw'wi ty8tiolaeth i'r gwirionedd,0 ! moi

groesawedig ydyw ganddo ! Eithr calon I

ìieb ei marweiddio, y mae hi wedi ei chynio I

i mewn â chymmaint o gydnabyddiaeth â I

pherthynasau, fel y gallaf ddywedyd, sy gan I

y dyn yn y byd, nes yw yn ammhossibl <ü-
|

angc o'u breichiau hwynt i ymfoddloni i

ddioddef. Dyn a ddelo i lettya mewn llo

dieithr, gall hwn godi pan y myno, a royned

ymaith mor foreu ag y gwelo yn dda ;

nid oes neb yn crefu arno aros, ond an-

hawdd yw myned o dý cyfaill. Bydd yno

rai fel chwegrwn y Lefiaid (Barn. xix.

4_9) yn deisyf arno aros am ddiwrnod.

yna ani ddiwrnod drachefn, ac unarall arol

hyny. Yr enaid marweiddiedig yw y di-

eithr ; nid yw efe yn cyfarfod â'r fath aflon-

yddwch, mewn cymmhariaeth wyf yn ei

feddwl, ar ei daith i'r nef ;
tra y mae yr

un sy heb ei farweiddio, â chadwen am
dano yn ei gadw rhag myned ar frys i'w

daith, yn enwedig tra y byddo gan y
cnawd esgus mor fawr a garwedd y tfordd

neu yr hin, rhyw galedi yn debygol o fod

i'w oddef o achos ei broffes.

Mi a ddarllenais am un [o'r gwyr fu ar

enw] Cato, ei fod yn ei henaint wedi sym-

mud o Eufain i'w d yn y wlad, fel y gallai

dreulio ei hen ddyddiau yn rhydd oddi

wrth ofal a blinder. A gwyr Ehufain, wrth

farchogaeth heibio i'w d, a arferent ddy
wedyd, " Dyma yr unig ddyn ayr pa fodd

i fyw." Nis gwn paddyfais oedd gan Cato

i'w ddilwytho ei hun, trwy giho felly oddi

wrth ofalon y byd. Yr wyf yn sicr y gall

dyn fyned i'r wlad a bod heb adael y dref

o'i ol : gall ei feddwl fod mewn torf Jtra y
mae ei gorph yn unigoírwydd yr anialdir.

Och! ddyn truan, yr oetìd yn estron i'r

efengyL Pe buasai ond yn gydnabyddus

â hon, gallasai ddangos iddo ffordd allaj

o dorf y byd, yng nghanol Bhufain ei

hun ; a Ìiono trwry farweiddiad ei galon i'r

byd, o ran ei bleserau a'i fiinderau hefyd -

;

ac yna gallasai y clod-air hwnw gael ei roi

iddo heb ormodiaith. Canys i ddyweyd I

gwir, hwnw yn unig a yr yn iawn pa fodd

i fyw yn y byd, sydd wedi dysgu marw i'r

byd. Cymmaint ahynam y pwngc cyntaf,

yr hwn oedd, Bod i'r Cristion sefyll yn barod

at bob profion a blinderau a allant ddigwydd

iddo. Y mae yr ail yn canlyn.

PENNOD XVIII.

Tn dangoê pwy vw >/ dyn v gwisgioyd am cì draM
ac u barotowyd at ddioddejiadau, sc

d hcddwch yr efengyl yn t i fymm s ; o> ™oddM
ìnae yr heddwch hwn "t ddioddtM

'í/ ú chymmhwyeiad byr &r cwbl.

Ath. 2. Mai y sawl sydd yn mwynhau tnng-

nefedd yr efengyl yn ei fynwes yw y dyft

a'r rnig ddyn,sydd yn sefyll mewn csgidiau
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at bob math o ftyrâd, sef yn barod at bob
blinderau a phrofion.

DOSB. i.

ì. Nis gall neb wneuthur esgid i droed y
creadur fel y byddo iddo gerdded yn es-
mwyth ar ffordd galed ond Crist. Gall efe
ei gwneud er llawn foddlonrwydd i'rcreadur.
A pha fodd y gwna efe hi ? Yn ddiau, nid
mewn modd arall, heb law ei gwadnu yn
ddaddigon, neu os mynwch chwi, ei gwrth-
leinio â thangnefedd yr efengyl. Apheth,
er i'r fibrdd fod yn llawn o geryg llymion ,

Os ä yr esgid hon rhwng troed y Crìstion a
hwynt, nis gallant friwo yn drwm. Solo-
mon a ddywed i ni, Ffyrdd doethineb (sef
Cnst) sydd ffyrdd hyfrydwch. Ond pa fodd
lelly, pan y mae rhai o honynt yn ffyrdd di-
°dde

.

f
•
Y geiriau nesaf a eglurant y peth :

Ai holl lwybrau hi ydynt heddwch ;"

Diar. 111. 17. Tje y mae heddwch, y fath
hedawch ag yw heddwch â Duw a chyd-
wybod, nis gall hyfrydwch fod yn eisieu
yno. Y mae Dafydd yn myned vn llawen
ìwwely pan nad oedd ganddo'ddini i'w
swper heb law y llonder a rocìdasai Duw
trwy hyn yn ei galon ; ac y mae yn addaw
iddoei hun well noswaith o orphwys nag a
gaffai neb o'r rhai oìl awleddent argysuron
y byd

:
" Rhoddaistlawenydd yn fv nghalon,mwy na'r amser yr amlhaodd' eu hyd

au gwm hwynt. Mewn heddwch hefyd y
gorweddaf, ac yr hunaf ;" Salm iv. 7, 8. Ÿ
mae yr un heddwch hwn â Duw, o'i fwynhau
yn y gydwybod, yn tueddu er lloniad i'r
corph Yn awr, gall Dafydd gysgu yn felus
ar wely caled : a'r hyn a ddywed efe yma ygwnai, ni a gawn ganddo ei fod wedi j?wneud
hyny

:
« Mi a orweddais, ac a gysgais ; ac a

ddeííroais
: canys yr Arglwydd a'm cvnnal-

iodd
; Salm iii. 5. Y mae teitl y Saìm yn

dangos y pryd y eafodd Dafydd y noswaìth
hon o orphwys—nid pan ar ei wely o fan-
blu yn ei balas gwych yn Ierusalem—ond
pan ar ffo rhag ei fab annaturiol, Absalom,
acyn gorfod gorwedd, ysgatfydd, arymaes
agored dan gylched-len yr wybr. Yn ddiau,
rnaid oedd bod ganddo obenydd esmwyth, a
allai beri iddo anghofio ei berygl, pan oedd
ganddo y fath fyddin fradus ó'i ol yn hela
amdano

! Ië, mor dra nerthol ydyw effaith
yr heddwch hwn, fel y dichon beri i'r cre-
aclur orwedd mor dawel i huno yn y bedd
agar y gwely esmwythaf! Chwi a ddy-
wedwch mai plentyn boddlawn yw hwnw
sydd yn galw am gael myned i'w wely • y
T!j?

ai °'r saint wedi deisyf ar Dduw'eu
rtioddi i orphwys yn eu gwelyau llwch

; a
Hyny, nid mewn tymmer ddig, anfoddog,
^an eu bhnder presennol, fel y bu ar Iob
>nd trwy y prawf melus o'r heddwch hwn
'n eu mynwesau :

" Yr awr hon y cr llyrm
ly was mewn tangnefedd, canys fy llygaid
i welsant dy iachawdwriaeth," ydoedd cân
larchaida yr hen Simeon : Luc ii. Y mae

yn llefaru fel marsîandwr a gawsaî ei dda-
oedd oll ar fwrdd y llong, ac yn awr yn
deisyf ar y meistr am godi yr hwyliau a
myned tuag adref. I ba beth yn wir ybyddai i Gristion nad yw ond alltud yma,
ddymuno aros yn hwy yn y byd, ond i gael
i mewn y llawn lwyth h^vn, am y nef ? A
pha bryd y mae yn cael hyn, os nad pan y
sicrhäer ef am ei heddwch â Duw ? Y mae
yr heddwch efengylaidd hwn, a phrawf o
gariad Duw yn yr enaid, yn effeithio mor
nerthol at gryfhau dyn ym mhob anhawsder,
a phrofedigaeth, a bíinder, fel mai ei arfer ef,
cyn galw ei saint i ryw wasanaeth caled,
ydyw rhoddi iddynt lymaid o'r gwin cryf-
haol hwn yn nesaf at eu calon i'w lloni a'u
cefnogi yn yr ymdrech. Y mae Duw yn
galw Abraham allan o'i wlad enedigol

:

Gen. xii. 1. A pha beth mor addas agadd-
ewid o Grist i ddwyn ei galon at droed
Duw ? adn. % 3.

Neges athrist a j^rodd Iacob i Haran
(Gen. xxvii. 43) : ffoi yr oedd rhag brawd
tra

_
digllawn, a'i lladdasai ef eisoes yn ei

fwriad, at ewythr annhirion, twyllodrus,
yr oedd icldo oddef llawer o galedi. Dyna y
pryd y daeth Duw mewn gweledigaeth
hyfryd efengylaidd i gysuro y pererin truan
hwn

: Canys wrth " yr ysgol hono, oedd â'i
throed ar y ddaear, ac yn cyrhaedd i'r
nef ;" y dangoswyd Crist 'i'w ffydd, yn yr
hwn y mae nef adaear yn ymgyfarfod, Duw
a dyn yn ymheddychu. Ac wrth esgyn-
iad a disgyniad yr angylion ar hyd yr
ysgol," y dangoswyd gweinyddiad yr
angylion; yr hyn y mae Crist, trwy ei
angeu a'i eiriolaeth, yn ei gaffael i'w saint,
sef, eu bod yn gweini iddynt, fel gweision i
blant eu meistr. Pelly y mae swm y cwbl
yn gymmaint a phe dywedasai Duw, Iacob,
y^mae dy frawd Esau yn dy gasau ; ond yng
Nghrist yr wyf mewn cymmod â thi ; dy
ewythrLaban yntau a wna gam â thi, ac
a'th drin yn galed : ond nac ofna ; megys
yr wyf fi, trwy Grist, mewn heddwch' â
thi, felly ti a gei trwyddo ef fy ngofal
neillduol i drosot, a gwarchodaeth yr ang-
ylion sanctaidd o'th amgylch, i'th am-
ddiffyn pa le bynag yr elych.
Yr Israeliaid hefyd, pan ar gychwyn i'w

taith o'r Aipht, i ddifíaethwch anial, lle y
caent aml drochiad gan helbul, a phrofi eu
ffydd yn ddwys

; y mae Duw, i'w parotoi
yn fwy at y rhai hyn, yn eu croesawu â
swper efengylaidd, cyn eu cychwyn. Y
Pasg wyf yn ei fecldwl, yr hwn oedd yn
cyfeirio at Grist ; ac yn ddiammheu, bu i
felusder y wledd hon beri i rai eneidiau
grasol yn eu mysg (a brofodd Grist ynddi)
oddef caledfyd a newyn yr anialwch yn fwy
siriol. A'r un gofal a chariad a ddangos-
odd yr Arglwydd Iesu, yn ordeiniad ei
swper, gan ddewis y pryd hwnw i osod i
fyny yr ordinhâd hyfryd hon, pan oedd
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traed ei ddisgyblion yn sefyll ar fin môr o

fliuderau a gotìdiau, a ddygai ei farwolaeth

ef, a'i chanlyniadau, yn anocheladwy arnynt.

Yn awr, yr oedd yn rhaid i faddeuaut o'u

pechodau, yn seiliedig i'w heneidiau yn yr

ordinhâd hono, fod yn groesawedig gan-

ddynt, ac er nerthiant iddynt, i dreiddip yn

fwy cysurus trwy eu helbulon. Yn wir, y
gofal mawr a gymmerodd Crist am ei ddis-

gyblion, wrth adael y byd, nid ydoedd i

adael iddynt fyd llonydd i fyw ynddo, ond

i'w harfogi yn erbyn byd blinderus : ac i

wneuthur hyn, ni a'i cawn yn ymgajs am
foddloui eu calonau truain, am ei gariad ef

atynt, a chariad ei Dad atynt er ei fwyn ef.

Y mae yn gadael iddynt dangnefedd, ac yn

ei dywaìlt, yn ei gysuron melus, i'w myn-

wesau. Ac i'r diben hwn, y mae yn mynegu

iddynt y gwnai efe ar ei fynediad cyntaf

i'r nef "weddio ar ei Dad am anfon y
Diddanydd atynt," gyda phob brys.

%

Mae
yn eu hanfon hwynt i Ierusalem, yno i aros

o'r neilldu, ac heb fyned i'r maes, neu ym-

drechu ar gyhoedd yn erbyn byd digllawn,

hyd oni dderbynieuty nerth a'r cynnorthwy

a ddygai yr ysbryd gydag ef yn ei gysuron.

Trwy hyn oll, y mae yn dra amlwg mor

rymus ydyw yr heddwch hwn i alluogi

euaid at ddioddef. Yn awr, äf ym mlaen i

ddangos y modd y mae yr heddweh hwn
yn parotoi y galon at bob dioddefiadau.

Hyn y mae yn ei wneud y ddwy ffordd yma.

laf. Fel y mae yn dwyn gydag ef, ac jn

rhoddi i'r enaid (Ìle y delo) y fath ragor-

freintiau gogoneddus ag sydd yn ei godi

uwch law pob perygl a niwed trwy un math

o ddioddeíiadau, oddi wrth Dduw, neu ddyn,

neu ddiafliaid.

2il. Fel y mae yn effeithio ar rasau a

serchiadau y saint, gan eu cynnhyrfu, a

pheri iddynt weithredu i radd mor uchel ag

a gyfyd y Cristion uwch law ofn trallod a

dioddefaint.
DOSB. II.

laf. Trwy wneud yr enaid crediniol yn

feddiannol o'r fath ragorfreintiau gogoneddus

ag sydd yn diogelu rhag unrhyw wir niwcd

a aìl y dioddefiadau wneud iddo.
_
Pe

gwneid i ddyn fod yn sicr y gallai efe

rodio mor ddiogel ar donau y mor, neu yn

y fflamau tân, ag y rhodia yn ei ardd, ni

byddai arno fwy o ofn y naill nag sydd

arno wrth wneud y llall. Neu, pe nieddai

dyn rhyw luryg tan gudd am dano, a wnai

yn dra sicr wrthsefyll pob dyrnodiau

lladd grym yr holl ergydion a annelid

erbvn, nid peth mor arswydlawn fyddai

hwìi sefyll yng nghanol cleddyfau a gynau.

Yn awr, yr enaid sydd yn wir mewn
heddwch â Duw, y mae hwnw mor frein-

iedig, a'i fod wedi ei osod uwch law pob

niwed a cholled oddi wrtli ddioddefìadau.

Dywedir fod " tangnefedd Duw " yn cadw
calon a nieddwl y credadyn : PhU. iv. 7.

Y mae y fath ragorfreintiau dedwyddus yil

ei gylchynu, hyd onid yw efe mor ddiogel

ag un mewn castell anorchfygol. Y dyn a
gaffo heddwch â Duw, y mae ar hyn yn
blentyn i Dduw. A phan ddel y Cristion

unwaith i adnabod ei berthynas, ac anwyl
serch ei Dad nefol tuag ato, ni wna cys-

tuddiau oddi wrtho ef, neu ddioddefiadau,

mo'i frawychu; am ei fod yn gwybod ei

fod yn beth anghyttunol â chariad tad

niweidio ei blentyn ei hun, na goddef ei

niweidio gan neb arall, os gall ei attal.

Mi a syuais yn fynych wrth amynedd
Isaac, pan gymmerodd ei rwymo i fod yn
aberth, ac y'gwelodd y gyllell mor agos i'w

wddf; a hyn heb lefau dychrynllyd, nao

ymryson, addarllenwn ni am danynt. Yr
oedd yn ddigon hen i allu dirnad amangeu,
a'iddychrynfeydd,gan ei fod,yn ol barn rhai,

uwch law ugain oed : a'i fod o dyfiant da

sydd amlwg wrtli y coed abarodd Abraham
iddo eu dwyn, at yr aberth. Ond y cyfryw

oedd yr awdurdod oedd gan Abraham ar ei

fab, a'r hyder oedd gau Isaac yn ei dad, fel

y beiddiodd roddi ei fywyd yn ei ddwylaw.

Hyn, pe buasai y gyllell mewn rhyw law

arall, ni buasai ond prin yn ei wneud.

Pwy bynag a fyddo yr oíferyn, i beri

unrhyw flinder i gredadyn, y mae y wialen

neu y cleddyfrth drefniad Duw. Gwelodd

Crist y gwpan yn llaw ei Dad, a gwnaeth

hyny iddo ei chymmeryd yn ewyllysgar.

Etto, Y mae pob un a fyddo mewn hedd-

wcb íi Duw yn etifedd i Dduw. Mae hyn

yncanlyny berthynas: "Os plant, etifeddion

hefyd,sefetife.ddioniDduw,achydetifeddion

âCÌirist ;" Rhuf. viü 17. Y fath ragorfraiut

dra rhagorol ycíyw hon, nes yw yr enaid, at

yr hwn y delo y newydd hyfryd, yn cael

ei godi uwch law yr ofnau syn a brawychua

rhag unrhyw ddioddefaint. Wedi i'r apos-l

tol, yn y ìle a grybwyllwyd, gael melusu

ychydig ar ei feddyliau, trwy rai myfyr-

dodau ar y mater tra hyfryd hwn, gwelwcb

y modd y codir ei enaid dedwydd i ddiys-

tyi-wch sanctaidd o holl flinderau y bywycj

hwn: " Yr ydwyf yn cyfrif, nad yw diodd-

efiadau yr amser presennol hwn yn haeddi

, a
i'w

i

eu cyffeiybu i'r gogoniant a ddadguddir
:[

ni ;" adn. 18. Ni oddef efe i'w enaid e

hun, nac i neb sydd yn meddu gobaith o'j

etifeddiaeth hon, isel-brisio ei gogoniantW

neu gariad Duw a'i sefydlodd hi arnyát

mor bell ag i son am fawredd eu dioddef

iadau, mewn un flbrdd o dosturio wrthyn

eu hunain o'u plegid. Fel pe dywedasai

A wnaeth Duw ni yn etifeddion, gan rodd

i ni hawl i'r nefoedd? Ac afydd»i ni fo<

o ysbryd mor wael ag i eistedd i lawr

chwyno i ni ein hunain o achos ein gofidia'

presennol, nad ydynt fwy i'w cymmhar
a'r gogoniant yr ydym yn myned iddo, na.

y mae y bychanigyn o amser (y cyfyngi

ein hoes' fer, a'n dioddetìadau oll, o'i fewu
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i'w gyffelybu i gylch diddiwedd y tra-

gwyddoldebhwnw, a gawn ei fwynhau mewn
gwynfyd a dedwyddwch annherfynol ? Dyn
gwan, meddwn, yw hwnw y gwna un neu
üdwy golled fechan ei lwyr andwyo. A
Christiongwanyw efe a lefa allan ei fod wedi
ei andwyo gan unrhyw groes yn y bywyd
hwn. Gallwn benderfynu am y fath un,

naill ai nad yw efe yn etifedd i ddim yn y
byd arall, neu ei fod heb nemawr neu ddlm
tystiolaeth am yr hyn a fer

1
i yno.

Y mae y tangnefedd hwn yn gwisgo ac

yn parotoi y Cristion at ddioddef, fel y mae
yn effeithio ar ei rasau a'i serchiadau

;
yn

peri iddynt weitbredu i'r fath radd 'ag

sydd yn ei godi uwch law yr ofn o unrhyw
ddioddefaint.

(laf.) Y tangnefedd lle ei profer a wna
y Cristion yn anorchfygol yn ei ffydd. Nid
oes dim yn rhy anhawdd i'r cyfryw un ei

gredu [ar sail addewid Duw] gan ei fod yn
dwyn maddeuant yn ei gydwybod, a
chanddo ei heddwch â Duw yn seiliedig

iddo. Yr oedd Moses i gyfarfod âg aml
anhawsder yn y gwraith niawr hwnw ; o
arwain Israel o'r Aipht tua Chanaan am
hyny, i'w gwneud hwynt oll yn haws i'w
ffydd eu gorchfygu, pan ymosodent arno, y
mae Duw yn rhoddi iddo ar ei gychwyniad
eyntaf at ei orchwyl, brawf o'i gadarn allu

mewn rhai gwyrthiau ; megys " troi ei

wialen yn sarph, a hono drachefn yn
wialen

;
gwneuthur ei law yn wahauglwyfus,

ac yna ei hadferyd drachefn, i fod mor iach
ag o'r blaen ;" fel na feddyliai efe byth fod
dim yn rhy anhawdd i Dduw ei wneuthur
er iachawdwriaeth ac ymwared icldynt, pan
y *ybygid fod pethau yn fwyaf anobeithiol.
Ac ni a welwn mor anorchfygol ydoedd
Moses yn ei ffydd, ar ol y pethau hyn.

Y.n wir, pan iefarodd Duw heddwch wrth
enaid truan, y mae yn rhoddi y fath dyst-
iolaeth o'i allu a'i gariad hollalluog, fel nad
all ffydd y creadur gael ei siglo, cyhyd ag
y b3'ddo y teimlad hyfryd o hyn yn parhau
yn yr enaid. Pa beth yw gwaith Duw yn
ei drugaredd faddeuol ond troi sarph y
gyfraith, ynghyd â'i bygythion oll, rhag yr
hon y ciliodd y pechadur, fel un a'i brathai
hyd farwolaeth, i wialen flodeulawn yr
efengyl, sy'n dwyny fírwyth peraidd o hedd-
wch a bywyd ? A pha un yw y wyrth fwyaf
o'r ddau, dybygèch chwi, gwneucl llaw wa-
hanglwyfus Moses yn iach a glân, ynte
gwneuthur calon wahanglwyfus pechadur
truan yn lân a phur, trwy olchiad yngngwaed
Crist ? Yn sicr, y w\rth hon o drugaredd, lle

y cadarn gredir ddarfod ei gwneuthur, a'i

gwna yn hawdd i'r enaid hwnw ymddiriedn Nuw mewn môr o flinderau tymmorol, a'i

ddilyn yn llon trwy yr holl anialwch o ofid-
iau y bywyd hwn. Y pryd y mae gan
Dafydd ddirnadaeth gysurol am drugaredd
faddeuolDuw, yna y mae ei flÿdd ar ei thraed,

ac yn gallu pwyso yn gadarn arno am
ymwared tymmorol. Yn Scdm xxxii, ni a'i

cawn ef dan y teimlad hyfryd o'i heddwch
â Duw yn gallu gwi'-io am gymmodiad
Duw äg ef :

" Dywedais, Cyffesaf...fy an-
wireddau i'r Arglwydd ; a thi a faddeuaist
anwiredd fy mhechod ;" adn. 5. Yn awr,
gwelwch i ba radd uchel y mae ei ffydd yn
gweithredu ar Dduw o ran blinderau allanol

:

" Ti ydwyt loches imi: cedwi fi rhag ing;

amgylchynifi â chaniadau ymwared ;" acìn.

7. Y mae jn darllen hyn, y peth lleiaf,

oddi wrth y llall, sydd yn drugaredd fwy-
af tu hwnt i gymmharîaeth.

(2il) Yr heddwch hwn â Duw, lle ei prof-

er, y mae yn llenwi y galon â chariad at
Grist. Cariad y Cristion at Grist a gym-
mer dân oddi wrth gariad Crist ato ef ; a
pho gwr^socaf y bo cariad Cristynyr enaid,

cryfaf yw y cariad a deifl y creadur ynol dra-
chefn ato ef. " Maddeuwyd ei haml bechod-
au, o blegdi hi a garodd yn fawr ;" Luc vii.

47. A pho mwyaf o gariad, Ueiaf fydd o ofn
ddiodef. Ni a anturiwn ym mliell, ermwyn
cyfaill anwyl. Pan fynegodd Crist i'w ddis-

gyblion, " Bu farw Lazurus," mynaiThomas
fyned a marw gydag ef o ran cymdeithas

:

Ioan si. 16. Mor nerthol yw cariad ! i'e,

mor gryf ag angeu !
" Dros y da," medd yr

apostol, " fe feiddia un farw ;" sef dros
ddyn trugarog, tirion, cariad yr hwn a'i

gwnaethai yn un anwyl ganddo. Oni faidd
enaid grasol ynte aberthu ei fywyd " dros
Dduw da ? " Enaint tywalltedig yw dy
enw," medd dyweddi Crist, " am hyny y
llangcesau a'th garant;" Can. i. 3. Dyna
y pryd y mae enw Crist yn dywalltedig,
pan fyddo cariad Duw drwyddo ef yn dy-
walltedig ar led yn yr enaid. Ond i'r

blwch gwerthfawr hwn gael ei dori, a'i ber-
arogl gael ei daenu yn y galon, y mae yn
tynu ymaith sawyr annymunoí y carchar
mwyaf drewllyd yn y byd. Y tôn nefol
hwn o gariad Crist, yn pelydru yn rymus
ar yr enaid, a wna nid yn unig ddifíbdd y
tân cegin o gariad i'r creadur, ond hefyd y
tân ufí'ern, fel y gallaf ei alw, o ofn caeth-
wasaidd. Pa beth sydd yn ein gwneud ni
mor frawychus wrth feddwl am angeu, yn
enwedig os bydd yn dyfod atom mewn
gwisg waedlyd, a chanddo rai amgylchiadau
o greulondeb erlidgar i roddi gwg mwy yn
ei wedd anfoddus ? Yn sicr y mae hyn yn
dyfod oddi wrth euogrwydd a dieithrwch i

Grist, a'r hyn a wnaeth efe drosom ; er iddo
ddyfod, mewn rhan, ar y neges hon i'rbyd,
" I waredu y rhai trwy ofn marwolaeth
oeddynt dros eu hollfywyd dan gaethiwed ;"

Heb. ii. 15. A pha fodd y gwnaeth efe hyn?
ond trwy ein cymmodi ni â Duw, ac felly

ein cymmodi â'r meddyliau am angeu êi

hun, fel yr unig un a ddichon wneud i ni y
gwasanaeth tirion hwn, sef ein dwyn at
Giist, yr hwn a wnaeth hyn i gyd drosom,
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(3ydd) Y mae gan yr heddwch hwn, a

fwynheir ym mynwes y Cristion, effeithiad

hyíryd ar ei hunanymwadiad. Y mae hwn
yn ras mor rlieidiol at ddioddef, nes yw
Crist yn gosod y groes, fel y gallaf ddywed-
yd, ar ei gefn yn bennodol. " Y neb a fyno

ddyfod ar fy ol i, ymwaded ftg ef ei hun, a

chyfoded ei groes, a dilyned fi ;" Marc viii.

34. Gellir cymmhell un arall, fel Simon o

Cyrene, i ddwyn croes Crist ar ei ol ychyd-

ig ffordd ; ond yr enaid hunauymwadol yw
yr un a blyg o'i fodd, ac ar ei liniau hefyd,

i gael ei faich ar ei ysgwydd o law Crist.

Yn awr, y profiad o heddwch enaid â Duw
a alluoga y creadur i hunanymwadiad deu-

blyg, ac a'i hyfryd duedda ef trwy y
ddau, i ddioddef unrhyw beth gan neu dros

Grist.

(1) Fe'i galluoga i ynrwadu ôg ef ei hun
yn ei hunan pechadurus. l)a y gellir galw

pechod—ein hunan—gan mor dn yinaeyn
glynu wrthym, ie, fel ein haelodau wrth
ein cyrph. Y mae mor anhawdd marw-
eiddio chwant ag yw tori aelod ymaith.

Ac y mae rhai pechodau yn fwy ein hunan
nag ereill, megys y mae ein bywyd yn fwy
rhwym mewn rhai aelodau nag ereill. Wel,

byddont yr hyn a fyddant, y mae diwrnod

da, yn yr hwn, os gofyn Crist am ben y
chwant balchaf o honynt oll, efe a'i caiff

gyda llai o ofid meddwl nag y cafodd Her-

odias ben Ioan Fedyddiwr ar law Herod.

A pha ddiwrnod llonwych ydyw hwnw ym
mha un y gall y Cristion ymwadu mor
rwydd â'i bechod, a'i draddodi i law cyf-

iawnder, ond pan fyddo Crist yn ei wledda

â'r manna cuddiedig hwn o faddeuant a

heddwch? Cyfaill cywir a'i nacâ ei hun,

yn hytrach nag un a gâr yn anwyl, os bydd
yn ei allu ganiatau ei ofyniad ; ond yn en-

wedig ni nacâ mo hono, pan fyddo ei gyfaill

yn gwneud iddo ef gymmwynas fwy, yn y
pryd y mae yn gofyn am un lai. Nid oes

y fath offeryn i agcr cloiau ag yw cariad.

Pan ddel i gardota, a hyn ar y pryd y rnae

yn ei ddangos ei hun, mewn rh.yw amlygiad

arbenig o diriondeb at y dyn y mae yn curo

wrth ei ddrws, nid oes achos ofni na lwydda

efe. Esther a 'ddewisodd y pryd hwnw, i

rwymo calon Ahasferus yn erbyn Haman
ei gelyn, pan ddangosodd hi ei chariad yn
fwyaf at Ahasferus, sef mewn gwledd : A
pha bryd y rhydd Duw, neu yn wir y gall

efe roddi y fath ddangosiad o'i gariad at

enaid tlawd, a phan y byddo yn ei groes-

awu yng ngwiedd yr efengyl ì Yn awr,

yn ddiau, os byth, y gall Duw lwyddo gyda'i

blentyn i aufon yr Amaleciad liwu, i'r

crogbren, *ci chwant i'w ddienyddiad. A
dybiwch chwi am Mair Magdalen, pan

ddiferodd y ncwydd dedwydd o enau Crist

i'w chalon alarus, fod ei haml bechodau hi

wedi eu maddeu oll, y gallesid ei pherswad-

io i agoryd y^drws i uh„o'ì hen gariadau, a

myned allan o freîchmi cnrîad Crist î

chwareu y butain drachefn ? Na, nid ydwyf

fi yn ammheu na buasai hi yn dewia illam

merthyrdod o flaen íttam chwant. Yn wir,

yr hyn a wna i'r creadur ymwadu â chwant

y mae yn ddigon i beri hèfyd nad ymwado
â chroes.

(2.) Bydd i brawf o'r heddwch hwn allu-

ogî y Cristion i ymwadu â'i fwyniant anian-

ol ; a hwn y mae efe yn ei gael yn attalydd'

mwyaf rhag dioddef. Yn ol poethiad y
galon at fwyniant ac elw y byd hwn, yn
cyrch-ias o gariad, pan fyddant yn helaeth

gan y dyn ; ie, yn ol y radd hono y bydd ei

iasgrynfa o ofn'a gofid, pan alwo Crist ef i

ymadael â hwynt. Yr hyn a fu gwin mel-

us a danteithfwyd Capua i filwyr Hannibal,

hyny, ni a gawn weled, a fydd rhyw ang-

hymmedroldeb calon at y creadur, i ninnau

:

fe wanhâ ein hysbrydoedd, ac a'n gwna
mor anwraidd, feì na bydd genym ond ych-

ydig ewyllys i ddioddef caledi, pan dynir ni

i'r maes i wynebu gelyn. Ond y i)rawf

o heddwch hwn yr efengyl a farwhâ y gal-

on i'r creadur, ac a rwyddhâ y gwaith o

hunanymwadiad, mewn golygiad ar y
mwyníant gwychaf a fedd y byd. " Na ato

Duw (medd Paul), i mi ymffrostio, ond yng

nghroes ein Harglwydd Iesu Grist, trwy yr

hwn y croeshoeliwyd y byd i mi, a minnau

i'r byd ;" Gal. vi. 14. Y mae calon Paul yn
farw i'r byd ; a chraffwch beth a roddodd

y clwyf marwol i'w serchiadau anianol ef.

" Trwy yr hwn (medd efe) y croeshoeliwyd

y byd i mi, a minnau i'r byd," sef ti wy
Grist a'i groes. Bu amser, yn wir, pan

oedd Paul yn caru y byd, gystal a'r rlian

fwyaf : ond er pan adnabu efe Grist, a

thrugaredd Duw ynddo i'w enaid, yn madd-

eu ei bechodau, ac yn ei dderbyn i heddwch

a chymdeithas âg ef ei hun, y mae yn hollol

o feddwl arall
; y mae yn cefnu ar y byd,

fel Saul ar ei gais anì yr asynod, wrth y
newydd am deyrnas ; ffordd arall y mae ei

gynniweirfa bellach. Cymmered y cyb-

yddion y ddaear, a'r cwbl a allant wneud
honi gyda'u hwsmonaeth oreu : ni warafuna

efe eu gwynfyd iddynt, gan fod ei Ar-

glwydd a'i frenin nefol wedi dyfod mewi
heddwch at ei enaid. Nis gall neb ymadael

â chysur y creadur mor llou a'r hwn y mae

ei enau wrth y ffynnon, sef cariad Duw ei

hunan. Ehieni ydynt agos, a chyfeillioi)

ynanwyl; etto, medr gwraig garedig ang-

hofio t ei thad, a gadael cymdeiíhas ei hen

gyfeillion, i fyned gyda'i gr, ie, pe byäM
i garchar. Pa faint mwy y gwna cnaid

grasol ganu yn iach i'r rhai'n, îe, a bywyd

hefyd, i fyned at Grist, yn enwlig wedi

iddo anfon y Diddanydd i'w fynwep, i'w

loni ef yn unigder y ii'ordd a'i gymdeithB

felus.

Y pedwcrydd grao dioddcfo! a ddygir ytt

mlaçu trwy y prawf h)£ryd o'r tun^ucfcdd
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hwn yw ainynedJ. NÎJ yJyw cystudd a
dioddefaint yn drymion i enaid amyn-
eddgar. Amynedd, fel y dywed un, 'yw
cynneJdf dreulgar yr enaid

; y gras sydd
yn treulio y cwbl, gan eu troi i faeth da
oddi mewn. Bwydydd anhawdd eu treulio,

nid da y cyttunant â chylla gwan a moethus
;

ac am hyn y mae y cyfryw rai yn ddicra
a danteithiol yn eu Ìiymborth. Eithr y dyn
o gylla cryf, ni wrthyd efe un bwyd a os-

oder o'i flaen
; y mae pob yniborth yn gy-

ffelyb iddo ef. Ac fel hyn yn ddiau y mae
rhai o dreuliad tra anhawJJ i ysbryJoeJJ
áynion. Byth ni wna y proffeswr anhy-
naws, poethíyd, byr ei anadl, iawn dreulio

Taradwyddiadau carchar ac angeu ei hun,
M bydd i'r fath helynt ddilyn yr efengyl.
í( Pan ddelo gorthrymder neu erlid o bìegid

7 gair, yn y fan efe a rwystir ;" Mat. xiii.

21. Nid erys hyn yn ei gylla ef ; ond y
nae yn peri iddo daflu i fyny, ie, yr hyn yn
imgen a allasai efe ei gadw, sef proffes o
jírist, ond iJdo ei chael gyJa bywyJ llon-

fdd a chroen cyfan. Ond yn awr, yr enaij
imyneJdgar, efe a wna ei bryd o'r hyn a
>syd Duw yn ei ragluniaeth o'i flaen. Os
jweinyddir heJd a llwyJJiant gyJa'r ef-

ngyl, y mae yn ddioîchgar, ac yn mwyn-
lau melusder y drugaredd hono tra y parhao.
)s Duw a gymmer y rhai'n ymaith, ac yn
u lle, a fyn idJo fwyta gwleJJ yr efengyl
yda dail surion cystudJiau ac erlidiau, ni
srna hyn mo hono yn-glaf o'i arlwy. Nid oes
ddo ond bwyta yn helaethach o gysuron yr
fengyl gyda hwynt ; a hwy ânt i lawr yn
\àa, iawn wedi eu hamblygu ynddynt.
Yn wir, y mae y Cristion yn rhwymedig

r cysuron hyny a JarJJant o heJJwch yr
fengyl am ei amyneJJ. ByJJai yn am-
ihossibli bobl Dduw JJioddef yr hyn sydJ
reithiau yn eu cyfarfoJ, oJJi wrth ddynion
diafliaid hefyd, fel y maent, pe ni chaent
ynnorthwy melus, drwy y prawf o gariad
)uw yng Nghrist, sy'n cynnhesu eu calonau
wynt mewn tangnefedd a llawenydd tu
jewnol. Y mae yr apostol yn dangos yr
chos o holl amynedd, profiad, a gobaith y
ünt oll, ie, a'u gorfoledd yn eu gorthrym-
erau, yn Rhuf. v. 5. "Am fod cariad
)uw wedi ei Jywallt yn ein calonau ni trwy
r YsbryJ Glân, yr hwn a roJdwyJ i ni."

'echod sy yn gwneuJ JioJJef yn anoddef-
Jwy

;
pan dyner hwn ymaith, dyna y rhan

aethaf o'r bìinder wedi ei symmud. Fe ä
artwyn heb lwyth yn hawdd trwy y llaid,

e y gln certwyn orlwythog. Euogrwydd
w llwyth yr enaid, sy'n ei wasgu i'r liaid

rth ddioddef. Ond pan dyner hwnw
naith, pan lefaro Duw heddwch wrth yr
ìaid, dyna y dyn oedd o'r blaen yn ym-
ylltio fel un gwallgofus dan y groes, yn ei

vyn heb wingo nag ymgwyno. " Tang-
ìfedd Duw a geidw eich calonau a'ch
eddyliau ;" Phil. iv. 7. Yn awr, pa beth

ywamynedd, ond ceidwadaeth y galon a'r
meJJwl mewn IlonyJJwch a thawelwch yn
y blinderau oll a ddigwydd i ni? Ond gair
neu ddau er eymmhwysiad.

dosb. nr.

Befn. 1. Yn gyntaf. Y mae hyn er add-
ysg ì'n barnau mewn dau fater. Yn gyntaf,
beth syJJ i ni farnu am eu hamynedd
hwynt mewn cystuJJiau, y rhai ni feJdant
hawl yn heddwch yr efengyl. Yn ail, pa
beth a feddylíwn am eu hedJwch hwynt,
syJJ heb ddim amynedd oll mewn cystuJJ.

laf. Gellwch gael rhai yn dra distaw a
thawel mewn cystu JJ, etto, yn wir JJieithr
i'r heJJwch hwn, yn anwyboJus o Grist,yr
HeJJychwr, yn byv/ yn groes i'r ammodàu
ar ba rai y mae Duw yn cynnyg heJJwcli
yn yr efengyl ; etto, yn dra thawel mewn
cystudJ. Yn sicr, nid ydyw pob peth yn
ei le gan y creadur truan hwn

;
pe byddai

ganddo deimlad o'r modd y mae arno, ych-
ydig fyddai ei amynedd wrth weleJ ei 'íiun
tan law Duw, ac heb wyboJ nad all hon ei
aJael yn uffern, cyn darfod âg ef. Pan
welwyf un yn rhedeg yn droednoeth dros
geryg a fíyrJJ pigog, ac heb gwyno, nid wyf
yn yhyfedJu wrth ei amynedJ. onJ yn tos-
turio wrth y creaJur truan sydd wedi di-
deimlaJu ei JraeJ, a'u gwadnu megys â
rhyw gig gewynog marw, nes coiJi ei cieiml-
aJ. OnJ ceJwch eich tosturi yn llawer
mwy i'r bobl syJJ â'u cyJwybodau weJi
merwino, a'u calonau wedi caledu i farw-
eiJJ-dra JiJeimlacl, nes yJynt heb deimlo
eu trueni, ddim mwy na'r gareg sy'n cael ei
llifio gan y maenwr. O'r holl rai sydJ allan
o uffern, niJ oes neb yn fwy i resynu wrtho
na'r dyn sy'n hongian uwch ei safn hi, ac
etto yn ddiarswyd o'i berygl ; tra y mae yr
adyn truan fel hyn allan o gyrhaedJ pob
moJJion er ei les. Pa les a wna meJJyg-
iniaeth a roJJer yn safn Jyn marw ? Oni
ellir ei rwbio i ryw JeimlaJ o'i gyflwr, ofer
yw pob meJJyg waith. Ac os yw cystudJ-
iau syJJ yn physygwriaeth o'r cryfaf, yn
gaJael y Jyn yn JJideimlad, ychyJig sydd
o obaith y gweithia Jim arall arno.

2il. Pa beth a feJJyliwn ni am y rhai a
honant hawl yn gryf í'r beJJwch hwn etto,
nas gallant feJJwl, gyJa dim amyneJJ, am
JJioJJef Jan law Duw na thros DJuw ?

Yn JJiau, cyn belleJ ag y byJdo dyn yn
gydnabyddus â'r hedJwch hwn, ac yn
meJJu y gwir brawf o gariad Duw yng
Nghrist yn cynnhesu ei galon, nis gall efe
ond cael, mewn gradd gyfattebol, ei galon
yn barod i ymostwng i unrhyw ddioJJefaint
a Jrefno Duw iJJo. Ac am hyny y mae
yn gweJJu i ni brofi ein heddwch a'n cysur.

Onid oes geny t galon i JJioddef dros DJuw,
onJa JJewisi bechoJ, i ochel croes, heJJwch
gau sy genyt. Os gwan yw dy amynedd
dan gystuddiau cyffredin, i ÌonyJJu dy
ysbryd rhag tuchan, a chynnal dy galon
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rhn" suddo, gwan yw dy ffydd ar yr iddowid.

"Oa llwfrhel mewn oyfyngder, bychau yw dy

nerth ;" Diar. xxiv. 10.

Z)e//i 2. Yn ail, cvnnhvrfed hyn di, (jrnst-

ion, 'i fod yn dra 'thyner a gofalus o dy

heddwch â Duw, ac â'th gydwybod dy

hun. Cadw yr heddwch hwn yn loyw a

chyfan, ac yntau a geidw dy galon heb

ymdori pan fyddo yr holl fyd yn ymdon

o'th amUlcli. Cyhyd ag y byddo yr

heddwchhwn tuag at Dduw yn rheoh yn

eich calonau, yr ydych yn ddiogel rhag

pervgl ac ofn, ie, pe byddech mewn car-

ehar neu wrth ystangc. Ond os goddeh di

i hwn gael ei archolli, yna y daw dy elynion

arnat fel Simeon a Leti ar wyr Sichem, pan

vn glwyfus; a byddant yn rhy galed i ti.

' gvfeillion, y mae yn beth trwm, chwi a ì

cewcìi fellv, mvned â chydWybod ddolurus

i gyflwr dioddefus. Draen yn y troed a

wîìa unrhyw ffordd yn anesmwyth ì'r teith-

iwr; ac euogrwydd yn y gydwybod a

wna unrhyw gyflwr yn anghysurus ì r

Cristion ; ônd yn fwyaf oll, cyflwr o ddi-

oddef. Yn awr, os mynwch gadw eich

heddwch yn gyfan, y mae yn rhaid ì chwi

edrych yn fwyaf ar ei ol, a gosod megys

gosfordd o'i amgylch. Y blodau mwyaf

dewisol, rhaid yw edrych yn fwyaf ar eu

hol Po mwvaf gwerth y trysor, diogelaf y

cadwn ef . Ýr heddwch hwn yw. dy TLrysor

di ; edrych yn dda pa le y dodech ef. Dwy
tfordd, ìnedd ein Hiachawdwr, y gelhr colh

trysor bvdol, y fath ag yw arian ac aur

:

trwy ladron yn cloddio trwodd, ac
_

yn

Uadrata, a thwy rd yn llygru ac yn difa:

Mat. vi. 19. Ÿ mae dwy ll'ordd led gyffelyb

yn y rhai y gall Cristion fod yn golledwr

yn hwn, ei drysor nefolo heddwch a chysur

tumewnol; pechodau ryfygus, dyma y
lladron sydd yn cloddiotrwodd, ac yn dwyn

ymaith gysur y saint. Pan ddelo Cristion

i ediwch i'w enaid, ar ol y fath weithred

hyf, a meddwl ei groesawu ei hun, fel cynt,

a chysuron ei gvflwr trwy faddeuaut, ei

hawl yng Nghriat, a'i obaith trwyddo ;nn y

nef ; och ! y mae yn cael newidiad athnst

;

nid'oes un addewid a ddyry allan ei chys-

nron iddo. Y mae drws y win-gell wedj

ei gioi, a Christ wedi cymmeryd yr agonad

gydag ef. Ië, efe a all lefâln gyda chyn
athríst, fel Mair, pan na chafodd hi gorph

Cristyn y bedd : "Hwy a ddygaaant fy

Arglwydd ymaith ; ac nis gwn pa le y dod-

asant ef ." Fel hyn y gall y Cristion, â

chalon ofidus alaru ani ei flolineb; fy

malchder, fy aflendid, fy naearoldeb, hwy a

ddtgasant ymaith fy nhryBor, am hysbeü-

iaiSt o'm cysur : nid ellaia byth gael golwg

çysurol ar wynebpryd Duw, er pan y

syrthiais i'r pechod brwnt hwnw. Gan

hyny, Gristion, gochel y fath ysbeilwyr

heddwch a'r rhai hyn.

Gelwir "ysbryddynyn ganwyll yr Ai'-

glw^'dd ;" Diar. xx. 27. A oleuodd Duw
dy ganwyll di, Gristion—a louodd efe dy

ysbryd, wyf vn ei feddwl, â phrawf o'i

gariad / Gochel bechodau rhyfygus, os

caiff y cyfryw leidr ei oddef yu dy ganwyll

hon, buan v tawdd dy gysur ymaith. Al

syrthiaist ti i ddwylaw y cyfryw bechodau

rhyfygus a ddygasant dy heddweh oddi

arnat i Anfou ar frys dy waedd a'th gri f

eu holau ; fy meddwl yw, gwna dy gy
galarus wrth Dduw; adnewydda dy ed

feirwch heb oed: a chyfod y nef yn <

herbyn trwy ysbryd gweddi. Nid amsei

i oedi yw hwn : po bellaf y gadewi

pechodau hyn fyned, heb edifeirwch, an

hawsaf, ti a brofi, fydd i ti gael yn ol y
heddwch a'r llawenydd a gollaist, allan o'

dwylaw hwynt. Ac er dy galondid, gwy

bydd fod Duw ynbarod, ar dy ddychwelil

d'ifrif a dwys, i adferu i ti orfoledd ei iach

awdwriaeth, ac i wneuthur barn drosot a

y rhai hyn, gelynion dy enaid, a hyn trw

ei farweiddiol ras : ond edrych di am uai

lyn arnynt â chyfraith, yn ddyfal a giymu

heb dyneru atynt, na chymmeryd

wobrwyo â'r mwyniant na'r elw bydol

gynnygiant yn helaeth i ti, am gael aibt

eubwyd. "
m

Drachefn, megys mai pechodau rhytg

yw y lladron, syd'd â llaw uchel yn ysbeil

y Cristion o'i gysur felly y mae diogi ;

esgenlusdra megys y rhd a fwyty mev

amser i'w gysur, ac a ddifa ei gaion f

nerth. Y mae yn ammhosaibl i'r Cristi

a fyddo yn ddiofal a difraw yn ei rodl

yn anfynych neu esgenlus yn ei gymund

â Duw', fod yn hir-feddu ar lawer o heddw

rysur, a fyddo yn wirioneddol.

beth? er nad wyt yn tywallt dwir pci

odau rhyfygus i lamp dy orfoledd,

diffodd, y mae yn ddigon, os wyt heb 1

vn tywallt olew dyledswyddau duwiol :

'borthi a'i gynnal. Yr wyt yn lleiddiadj

gysur trwy ei newyuu, yn gystal a th

ei drywanu

EPHESIAID vi. 10.

" Uwch law pob dim, wedi cymmeryd taria

ffy^d! ô?r hon y gellwch ddiffoddi holl lm
tanllyd y fall."

Y mae y pedwerydd dam yn arfogaet

Cristion yn yr adnod yma yn ymgynnyî

hystyriaeth, a hwnw yw, " Tanan y «y*

Gíras v graansau yw ;
aoymayngyimnii

fe'i gosodir yng nghanol y lleilh o i gyi

ion Y mae yn sefyU, dybygwn, yr

mysg, fel y galon yne nghanol y cor

neurósnìynwdìchwi^ellJafyddpanen

iodd Samuel ef yng nghanol ei frodyi
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am. xvi. 13. Y mae yr apostol wrth ddy-

3d i lefaru am y gras yma, fel pe byddai yn

odi ei ben i fyny, ac yn ei eneinio uwch

iw ei holl gyfeillion. " Uwch law pob dim,

jrmmerwcìidarian y ffydd;" ac y mae y geir-

tu yn ymranu yn íiawdd i'r ddwy ran yma.

1. Annogaeth :
" Uwch law pob dim,

jrmmerwch darian y ffydd."

2. Ehcswm nerthol i gymmhell yr annog-

eth : "A'r hwn y gellwch ddiffoddi holl

icellau tanllyd y fall."

PENNOD I.

y geiriau meion ymofyniad pedioar-plyg.
r

N yr annogaeth, y mae y pedwar peth

eillduol hyn yn galw am ein hymofyniad

uig at agoriad y geiriau.

1. Pa ryw o ffydd sydd yn cael ei chym-

ìhell yma ar y milwr Cristionogol. Yn
. Wedi cael allan y ffydd, yr ydym i ym-
fyn pa beth ydyw y ffydd hono o ran ei

atur. Yn 3. Pa ham ei cyffelybir i darian,

n hytrach na darnau ereill. Yn 4. Beth

w cynnwysiad y geiriau (yn Groeg, epi

asin) " uwch law pob dim."

DOSB. i.

Cwest. 1. Yn gyntaf, pa ryw o ffydd sydd

ma yn cael ei gymmhell ; hyn a wybyddir

n fuan os ystyriwn yr achos a'r diben o'i

hymmhelliad ar y Cristion, sef i'w alluogi

" ddiffoddi holl bicellau tanllyd y fall," yr

wn yw y diafol. Yn awr, edrychwch ar yr

mrywiol rywogaethau o ffydd ; a hono yn
ii mysg hwynt raid fod y ffydd yma, yr

on a alluoga y creadur i ddiffoddi picellau

mllyd Satan ; îe, ei holl bicellau tanllyd.

íi ddichon ffydd hanesiol wneud hyn ; am
yny, nid hon yw hi

; y mae hon mor bell

ddi wrth ddiffodd picellau Satan, fel y mae
diafol ei hunan, sydd yn eu saethuhwynt,
n berchen ar y ffydd yma :

" Mae y cyth-

euliaid yn credu ;" Iago ii. 19. Ffydd
mserol ni ddichon wneud hyn : y mae hon
ìor bell oddi wrth ddiffodd picellau tanllyd

latan, fel y mae ei hunan yn cael ei diffodd

anddynt. Y mae yn gwneud ffagl olygus

broffes, ac yn parhau dros amser (Mat.

iii. 21), ond yn fuan yn diflanu. Y mae
fydd wyrthiol yn syrthio mor fyr a'r lleill.

rfydd wyrthiol Iudas, yr hon oedd ganddo
,2l yr apostolion ereill (am ddim ag ydym
n ei ddarllen) yn ei alluogi i fwrw cythreul-

iiid allan o ereill, a'i gadawodd ef ei hun yn
Jaeddiant y cythraul o gybydd-dod, rhag-

jith, a bradwriaeth; ie, lleng gyfan o chwant-
u a'i hyrddiodd ef dros y dibyn o anobaith

I

waelodion colledigaeth. Nid oes ond un
[hyw o ffydd yn oí, yr hon y mae yrupostol

i

n ei golygu yma, a hono yw ffydd gyfiawn-
iaol. Yn wir, dyma ras a wna y neb a'i

affo yn drech na'r diafol. Nid oes gan

Satan gymmaint mantais ar y Cristion, trwy
ragoriaeth ei alluoedd naturiol, agsyganddo
ef ar Satan yn uniondeb ei achos ; a'r arf

yma y mae yn ei wisgo. Y mae yr apostol

yn eofn a hyf yn rhoddi y dydd i'r Cristion

cyn darfod yr ymladdfa :
" Am orchfygu o

honoch yr un drwg " (1 Ioan ii. 13) ; hyny
yw, yr ydych mor sicr o wneuthur hyn a

phe baech yr awr hon wedi esgyn i'ch cer-

byd gorfoleddus yn y nefoedd. Ac y mae
yr un apostol yn niynegi i ni pabeth sydd yn
peri iddo ennill ydydd : 1 loan v. 4 ;

" A
hon yw yr oruchafiaeth sydd yn gorchfygu

y byd, sef ein ffydd ni."

DOSB. II.

Cwest. Yr ail ymofyniad fydd, Pa beth

yw y ffydd gyfiawnhaol yma?
At. I hyn yr attebaf, n gyntaf, yn nac-

aol
;
yn ail, yn gadarnhaol.

1. Yn nacaol, mewn dau beth yn neill-

duol.

laf. Nid cydsyniad noeth â gwirioneddau

yr efengyl yw ffýdd gyfiawnhaol. Y mae
ffydd gyhawnhaol yn peri hyn, ond nid hyn
sydd yn ei gwneuthur yn ffydd gytìawnhaol.

Y mae ffydd hanesiol, neu mewn pwngc, yn
cael ei chynnwys mewn ffydd gyfiawnhaol

;

ond nid yw ffydd o ran pwngc yn ddigon o

dystiolaeth am ffydd gyfiawnhaol. Nis
dichon ffydd gyfiawnhaol fod heb yr un
mewn pwngc : y mae yn ei chynnwys ynddi
fel yr enaid rhesymol mewn dyn, yn cyn-

nwys yr un teimlad. Ond fe ddichon yr un
mewn pwngc fod heb yr un gyfiawnhaol, fel

y mae yr enaid teimladol mewn anifail heb

yr un rhesymol. Fe wyddai Iudas yr Ys-

grythyrau ; ac yn ddiamniheu cydsyniodd

â'u gwirioneddau hwynt pan oedd yn fath

bregethwr gwresog o'r efengyl ; ond ni fu

ganddo erioed y radd leiaf o ffydd gyfiawn-

haol yn ei enaid (loan vi. 64): " Ond y mae
o honoch chwi rai nid ydynt yn credu.

Canys yr Iesu a wyddai o'r dechreuad pwy
oedd y rhai nid oedd yn credu, a phwy oedd

yr hwn a'i bradychai ef :" ie, meistr Iudas,

y cythraul ei hun, un gwag ddigon o ffydd

gyfiawnhaol, y mae yntauyn cydsjnio âgwir-

ionedd y gair. Fe ä yn erbyn ei gydwybod
os gwada ef. Pan y temtiodd Grist, ni

ddadleuodd yn erbyn yr Ysgrythyr, ond

allan o'r Ysgrythyr, gan ei wncud yn gawell

i dynu ei saethau o hono : Mat. iv. 6. A
thro arall, y mae yn gwneud cyn llawned

proffes am Grist (o ran ystyr) ag a wnaeth

Pedr ei hun ; cynrmharwch Mat. viii. 29, â

Mat. xvi. 17. Nid yw cydsyniad â gwirion-

edd y gair ond gweithred o eiddo y deall, yr

hon a all gwrthodedigion a chythreuliaid ei

gweithredu. Ond y mae ffydd gyfiawuhaol

yn reddf gymmysgedig, â'i heisteddle yn yr

ewyllys a'r deall ynghyd ; ac am hyny a el-

wir yn "gredu â'r galon" (R/mf. x. 10); ie,

yn gredu â'r holl galon (Act. viii. 37):

" Phylip a ddywedodd wrtho, Os wyt ti yn
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cvmmeryd i mewn y cwbl o alluoedd yr en-

aid. Mae addasrwydd deublyg yn yr add-

ewid ; uu yn perthyn i'r deall, i gynnhyrfu

hwnw ; a'r llall yn perthyn i'r ewyllys, 1

gyflroi a çweithredu ar houo. Fel y mae

yr addewîd vn wir, y mae yn gal am gyd-

syniad ydeall ; ac fel y mae yn dda, yngys-

tal ag vn wir, v mae yn galw am waith yr

ewyliys i'w chofleidioa'iderbyn : ganhyny,

yr hwn nid oes gauddo ond gwybodaeth

ddvchymmygolo'r addewid, a chydsyniad a r

gwirionedd yn ei farn, heb ymwasgu â hi

a'i chofleidio, nid yw yn credu yn gadwed-

îgol ac nis gall gael mwy o les oddi wrth

yr addewid, nag a gaiff o faeth oddi wrth

fwyd, yr hwn y mae yn ei weled, ac yn cyd-

nabod ei fod yn iachus, ond heb fwyta dim

o hono.
(2il.) Nid sicrwydd yw ffydd. Pe baent

yr iui peth, gaUaaai yr apostol arbed ei

boen, pan ysgrifenodd at y " rhai oedd yn

credu yn enw Mab Duw, fel y gwypent fod

iddyntfywydtragwyddol ;" Ioan v. 13. Gall-

aseut ddywedyd, Ni awyddom hyny eisoes:

pa beth arall yw ein ffydd, ond crediniaeth

fod ein pechod wedi ei faddeu trwy Grist,

ac y cawn ein cadw drwyddo? Ond nid

felly y mae. Pe sicrwydd fyddai ffydd, fe

allai dyn gael maddeuant pechod cyncredu:

o herwydd y mae yn rhaid i ddyn fod wedi

cael maddeuant cyn y gallo wybod ddarfod

maddeu iddo. RÌiaid goleuo y ganwyll cyn

y gallwyf ei gweled yn oleu. lihaid geni y
plentyn cyn y gallwyf fod yn sicr ddarfod

ei eni. ílhaid i bob peth gael bod cyn

gweithredu. Y mae sicrwydd yn ffrwyth

ffydd, yn hytrach na ffydd ei hunan. Mae
mewn ffydd, fel y mae y blodeuyn yn y
gwreiddyn : ffydd mewn amser (ar ol llawer

o gymmundeb â Duw, cydnabyddiaeth â'r

gair, a phrotìad o'i ymdriniaethau â'r en-

aid) a ddichon flodeuo i sicrwydd ;
ond fel

y mae y gwreiddyn â gwir fywyd ynddo

cyn i'r blodeuyn ymddangos, ac yn parhau

wedi iddo golli ei ddail prydferth, a llwyr

ddiflann, felly y mae gwir ffydd gyfiawn-

haol â bywyd ynddi, cyn i sicrwydd ddy-

fod, ac ar ol iddo ddiflanu. Y mae sicr-

wydd fel pe byddai yn hufen ffydd ;
ynawr,

chwi wyddoch bod llaeth cyn bod hufen

(nid yw hwn yn codi nes ar ol iddo sefyll

ennyd), ae y mae Ilaeth yn aroa wedi iddo

gael ei ddihufenu. Och ! pa nifer'o werth-

fawr saint Duw fyddai raid eu tori o fod

yu gredinwyr, pe na bvddai ffydd ond sydd

yn cyrhaedd i sicrwydd ? Nyni a wnaem

felly gam â cheuhedlaeth plant Duw
;

o

herwydd y mae yn eu plith rai babanod, heb

allu arfer y weithred adlewyrchiol o ftydd,

fel ag i addef gras Duw ynddynt i fod yn

wirionedd, ary golygiad a gymmerant o'u

cyflwr tu mewnol ; ac a fydd 1 m wadu fod y
pìentyn yn blentyn hyd oni allo BÌarad ei

huu/a dywedyd ei fod? Mae ereill yu

nheulu Crist, o faintioli uwch a phrofia

mwy yn ffyrdd Duw, etto, wedi colli

gafaelion hyny mewn trugaredd faddeuol,

rhai (trwy ddaioni Duw) a allasaut unwait

eu dangos : a ddywedwn ni fod eu iìyd

wedi myned ymaith yn ymadawiad eu sic

wydd I

*

I'a mor aml fel hyn mewn blwj
%

yn y diehon credadyn fyned yn angh

adyn? yn ddiau, cyn fynyched ag y cudd

Duw ei wyneb, agadael y creadur mewnr
wyÛwch. " Y mae sicrwydd yn debys
haul-flodeuyn (i

,
yr hwn sydd"

agor gyda'r dydd ac yn cau gyda'r nos.

mae yn canlyn symmudiad gwynebpi

Duw : os gwena ef ar yr enaid, y mae
byw ; os gwga, neu os ymguddia, y mae
niarw. Ond y mae ffydd yn blanhigy

dyf yn y cysgod
;
yn ras a fedr y ftbrdd

nefoedd ar noswaith dywyll. Fe all " rod

niewn tywyllwch, ac etto ymddiried yn er

yr Ar^ìwydd;" Esa. 1. 10. Mewn gair,

rhoddem sicrwydd i fod yn haufod tfydd,

a wnaem gam nid yn unig â chenhedlae

plant Duw, ond â Duwa Thadyplantyi

hefyd; o herwydd ar yr un ergyd ni

dröem dros y drws y rhan fwyaf o'r pla

sy ganddo ar y ddaear : ie, byddem ga
lawn wrth y rhai y mae ef yn fwyaf tynei

honynt, ac a dristäem galonau y rhai a fyi

ef yn benaf eu diddanu. Yn ddiau,

byddai hyn wir, nid yw rhan fawr o'rarl

efengylaidd a barotowyd yn yr addewidi

ond o ychydig ddefnydd : ni a ddarllen

amaddewidioni'rrhai syddyn galaru, "h

a ddiddenir ;" i'r briwedig, " hwy a ia

eir ;" i'r hwn sydd yn rhodio mewn
wyllwch {Eaa. 1), a'r cyffelyb : y mae y r

hyn yn perthyn i gredinwyr, nid i i

arall. Yn sicr ynte, y mae rhyw gred

wyr sydd mewn tywyllwch wedi eu

gan ofid, eu clwyfo a'u dryllio gan

pechodau a'u profe'digaethau : ond nidyd

yn rhai a feddiannant sicrwydd o gar

Duw, onid e, eu dwfr fyddai wedi ei (

yn win* eu nos yn oleu, eu hocheneidiau

griddfanau yn orfoledd a diolch.

2il. Mi gaf atteb yn gadarnhaol, b

yw ffydd gyfiawnhaol ; ac yn y darluí

o honi, mi a'u hystyriaf yn unig fel y l

yn cytìawnhau. Ac felly cymmerwch

yn yr ychydig eiriau hyn : Y mae yn we

red o êiddo yr enaid, trwy ba un y mae
gorphwysar Grist croeshoeliedig, amfadc

ant a bywyd ; a hyny ar sail yr adde>

Yn y darluniad sylwch,

(laf.) Ar eisteddle ffydd; nid unrl

gynneddf unig, ond yr enaid. Mi drh

betli ar hyn eisoes.

(2il.) Mae yma wrthddrych fiydd ; f

mae yn cyfiawnhau; a hwnw yw C

croeshoeliedig. Y mae holl wirionedd 1

yn wrthddrych i ffydd gyfiawnhaol ; m
wnelohiâ'r holl air igyd,ac y maeyncyd

io yn gadarn fig ef ; ond yn ei gweithred



CYMMETIYD TAHIÀN T FFYDD.

iwnnaol, Crist wedi ei groeshoelio yw ei
unig wrthddrych. Yn gyntaf, Person
írist yw gwthrddrych ffydd, fel y niae yn
yfiawuhau. Yn ail, Crist, fel y mae wedi
i groeshoelio.

(1.) Person Crist ; nid unrhyw ymadrodd
eu osodiad pennodol yn y gair : dyma
rthddrych sicrwydd, nid ffydd. Sicr-
ydd a ddywed, Yr wyf yn credu fod
r mechodau wedi eu maddeu trwy Grist

:

lith ffydd yw, Yr wyf yn credu yng
ghrist am faddeuant o honynt. Mae gair
nw yu cyfarwyddo ein ffydd at Grist, ac
1 ei therfynu arno ef

; yr hon am hyny a
wir yn ddyfodiad at Grist {Mat. xi. 28),
i dderbyniad o hono (Ioan i. 12), ac vn
ediniaeth ynddo (loan xvii. 20). Nid yw
addewid ond megys y ddysgl, yn yr hon y
%e Crist, gwir ymborth yr enaid, yn cael ei
od ger bron

; ac os llaw ffydd fydd ar yr
.dewid, nid y\v hono ond megys un yn
nu y ddysgl ato,-fel y caffo afael yn y
nteithion a fyddo ynddi. Yr addewi'd
7 y fodrwy briodas ar y llaw o ffydd : yn
t, nid ydym yn priodi y fodrwy, ond
isttrwyddi. "Holl addewidion Ì)uw,"
ìdd yr apostol, " ynddo ef ydynt ie, ac
ddo ef amen ;" 2 Cor. i. 20 : y mae eu
'erthfawogrwydd hwynt o hono ef, a'u
ffeithioldeb ynddo ef ; fy meddwl yw, yn
deb yr enaid âg ef. Ehedeg ymaith âg
iewid, heb ymwasgu â Christ, ac ymuno
ef trwy ffydd, sy fel pe torai un gaingc
Ii wrth y pren, a chau arni yn ei gist,
ì ddisgwyl iddi ffrwytho yno. Cang-
ìau meirwonyw addewidion, osgwahenir
ynt oddi wrth Grist: ond pan gaffo
nd, trwy ffydd, ei uno â Christ, y ma°e yn
ranog o'i holl frasder ef ; nid oes un
lewid nad yw yn dwyn melusder iddo.
2.) Yn ail, megys mai Crist yw prif
>hddrych ffydd

; felly hefyd, Crist wedi
groeshoelio. Nid Crist yn ei ragor-
hau

_
personol

; y mae felly yn wrth-
ych i'n cariad yn hytrach na'n ffydd

;
fel y gwaedodd, a hyny i farwolaeth,

' law cyfiawnder dwyfol i wneud cym-
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addewid yn ei ddal ef allan, ì gael ei gym-
mhwyso, er maddeuant ac inchawdwriaeth:
Yn awr, y mae flydd yn cael mai dvna ypryd y gwuaeth Crist y llawn daliad i gyf-
lawnder Duw am bechod, pan dywalltodd
ei waed ì farwolaeth ar y groes : yr oedcl
yr holl gamrau blaenorol o'i dclarost^n^ind
megys parotoad i hyn : Fe'i ganwyd °ef i
farw

;
Fe'i danfonwyd i'r byd fel oen wedi

ei rwymo i'w aberthu gan arfaeth anghyf-
newidiol. Fe wyddai Crist ei hunan, pan
y daeth ì'r byd, mai dyma y neges y cîan-
fonwyd ef arno (ffeb. x. 5) : « mae efe
wrth ddyfod i'r byd yn dywecîyd, Aberth ac
ofirwm nis mynaist, eithr corph a gym-
mhwysaist i mi ;" hyny yw, i fod yn aberth
er lawn

: heb hyn, fe fuasai y cwbl oedd
wedi ei wneud yn llafur heb ei orphen.
Dim prynedigaeth, ond trwy ei waed ef
(Iyph. i. 7): " Yn yr hwn y mae i ni bryn-
edigaeth trwy ei waed ef, sef maddeuant
pechodau." Eglwys chwaith nid oes heb
eiwaed (Act. x. 20): "Eglwys Dduw, yr
hon a bwrcasodd efe â'i briocì waed." E
iatere Chrìsti morìentis extitit Ecclesia. O
ystlys Iesu yn marw y cymmerwyd yr
Eglwys, fel Efa o ystlys Âdda, tra vr oedd
yn cysgu. m ddarfu i Grist brynu ac

Lb eneidiau truain, trwy eistedd mewn

1, trwy ordeiniad Duw ei hun, am bech-
a y byd. Megys y mae llygad llaw-
vyn ar law ei meistres am gyfarwyddyd
r y mae llygad ffydd ar y dadguddiad a
t Duw o hono ei hun yn ei air : y ffordd
dengys Duw, trwy hwn, i'r enaid, yn
o y rhodia hi. Yn awr, y mae ffydd n
yn ygair fod Duw wrth fwriadu achub
laduriaid truain, wedi sefydlu ar Grist,
lirist yn unig, i drin a chwblhau y gor-
yl

:
a'r hwn y mae Duw yn dewis ym-

iied iddo am y gwaith; a hwnw yn
', a ddewis ffydd i osod pwys ei hycíer

fachefn, y mae ffydd yn craffu ar yd y cyflawnodd Crist y gorchwyl mawr
" ac yn ganlynol, ar y modd y mae yr

mawrhydi ar ei orsedd nefol, ond trwy
grogi ar y groes waradwyddus, dan law
boenydiol cynddaredd dyn, a chyfiawn lid
Duw. Acam hyny, cyfarwyddir yr enaid
truan, a fynai faddeuant o'i bechod, i osod
ei ffydd, nid yn unig ar Grist, ond ar Grist
yn gwaedu (Rhuf. iü. 25) : " Yr hv/n a
osododd Duw yn iawn, trwy ffydd yn ei
waed ef."

(3.) Gweithrediad ffycld ar y £>~wrthddrvch
yma, a hyny yn gorphwys ar Grist croes-
hoeliedig, am faddeuant a bywyd. Mi a
wnfod amryw weithredoedcì o eiddo yr
enaid o flaen hon, heb y rhai nis gajlai ycreadur byth iawn-gyflawni hon. Megys
gwybodaeth, yn enwedig o Dduw a Christ,
ar awdurdod a thystiolaeth yr hwn y mae
yn pwyso :

" Mi a wn i bwy y credaìs ;" 2
Tim

. ì. 12. Nid oes neb yn ymddiried vn
hawdd i cldyn dieithr, yr hwn y mae yn
gwbl anadnabyddus ohono. Fe aeth Abra-
ham yn wir ni wyddai i ba le ; ond nid aeth
gyda m wyddai pwy. Y peth mawr a ym-
roddodd Duw i'w ddysgu i Abraham, a'i
foddlom ynddo, oedd y wybodaeth o'i
fawredd gogoneddus ei hun, pwy ydoedd :

fel y gallai gymmeryd ei air, a phwyso arno,'
er mor chwith ac annhebygol, ìe ammhossibl,
y gallai seinio yng nghlust teimlad, neu
reswm

:
" Myfi yw Duw Hollalluog

; rhodia
ger fy mron i, a bydd berffaith ;" Gen. xvii.
b. Yn ail, cydsyniad â gwirionedd gair
Duw

: Os na osodir y sylfaen yma, ni
ddichon yradeilad o ffydd fyned ym mlaen.
Pwy a ymddiried i un nas gaìl feddwi
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ei fod vn dywedyd J gwir? Yn drydydd,

Teimlad o'n drwg a'n gwagder ein hunain.

Drwy y naill i weled ein haeddiant ;
ein

bod yn haeddu uífern a damnedigaeth :

drwy y llall ein hanalluogrwydd, pa eyn

lleied a allwn roddi (a hyny yw dnn yn y

byd) tuag at ein cymmodi ein hunam. Yr
wyf yn eu cyssvlltù ynghyd, o herwydd fod

y naill yn tarddu oddi wrth y llall ; y mae

y teiml'ad o'r gwagder yma yn dyfod oddi

wrth yr olwg ddwfn sydd gan yr enaid ar y

llawnder o ddrwg o'i fewn ef. Erioed m
welsoch ddyn ynBawn o hunan-hyder a

hunan-ffieiddiad ynghyd. Ni ddichon y
gydwybod fod ynìlawn o deimlad obechod,

a'r galon o bunan-dyb, ar yr un amser.

" Pan ddaeth y gorchymyn, yr adfywiodd

pechod, a minnau a funi farw ;" Bhuf. vii. 9.

Hyny yw, pan ddaeth y gorchymyn yn ei

gyhuddiadau at y gydwybod, pecliod (oedd

wedi bod fel llew yn cyagu, ac yntau yn

hyderusddiofal wrth ei ochr) addechreuodd

ruo o'i fewn ef
;
yna fe fu farw : hyny yw,

ei wag hyder ynddo ei hun a drengodd. Y
mac y ddau b'eth yma ynangenrheidioltuag

at gredu; teimlad o bechod, fel poen rhyw

archoll, i beri i'r creadur feddwl am eh ì'w

iachau ; a theimlad o'r gwagder a'r anni-

gonolrwydd sydd ynddo ei hunan, a phob

creadur, i'w drin ef yn iawn, i beri iddo

fyned allan at Grist i gael iachâd. Nid

ydym yn myned ar led i grefu am y peth

a fydcîo genym ni ein hunain gartref. Y
mae y rhai hyn (gyda rhai ereill) yn ang-

enrheidiol tuag at gredu : ond derbyn Cnst
|

agorphwvs ar Grist, yw y weithred hono

o ifydd, wrth ba un y mae cyfiawnhâd yn

rhwym : loan iii. 18. " Yr hwn sydd yn

credu ynddo ef ni ddemnir : eithr yr hwn
nid yw yn credu a ddamniwyd eisoes, o

herwvdd na chredodd yn enw unig-anedig

Fab Duw." Yn awr, y rhai a gydsyniant

â thystiolaeth yr Ysgrythyr am Grist, nid

ydynt i gyd yn credu yng Nghrist : nac

ydynt ; y mae y grediniaeth yma yng

Nghrist yn cynnwys ynddi undeb enaid á

Christ, ynghyd âg ymorphwysiad mewn
hyder ar Grist. O herwydd hyn ein gor-

chymyn i ymaflyd yng Nghrist : Esa. xxvn.

5 "(yr'hwn a elwir yno yn nerth Duw, fel

mewn lle arall, ei 'fraicìi), " fel y gwneloni

heddwch â Duw ; ac ni a wnawn heddwcn

âg ef." Nid gweled braioh gwr, wedi ei

hestyn allan at un mewn dwfr, a'i ceidw ef

rhag boddi, ond ymaflyd ynddi hi. Y mae

Crist yn graig, a ffydd sydd yn adeiladu ar

Grist am iachawdwriaeth ; a pha fodd ond

trwy osod ei holl bwys a'i ddiagwyliad am
druíraredd arno ef ? Yr hyn y mae Paul

(2 Tim. i. 12), yn ei alw yn "rhoddi ato i

gadw erbyn y (íydd hwn," yn y rhan olaf o

(4vdd.) Y sail neu y sicrwy.ld, y saif ffydd

arnoyu weithrcd yma. A hwn y mae hi

yn gymmeryd o'r addewid : yn wir nid od

un öordd a ellir ei dychymmygu i Ddu
fyned mewn dyled i'w greadur ond trw

addewid. Y mae fiyrdd i ddynion fod y
ddyledwyr y naill i'r llall, er na byddo v\

addewid rhyngddynt Mae y tad yn dd;

ledwi i'w blentyn, o gariad, darpariaetjl

dygiad i fyny. Y mae y plentyn yn dd

ledwr i'w rieni, o anrhydedd ac ufudd-dot

er na byddo yr un o honynt wedi adi

hyn i'w gilydd. Yn llawer mwy y mae
creadur yn ddwfn yn llyfr dyled Duw,
\u ddyledwr o'i hunan, a'r cwbla îeM
Dduw ei wneuthurwr ; er nad oes gandí

gras i roddi cymmaint a hyn yn ewyllg
ìddo, trwy addewid a chyfammod. On(

mae y Duw mawr y fath Benllywj

hollol, fel na ddichon neb wneud cytra

i'w rwymo ef ond ei hunan ; nid oes

hawl i'r drugaredd leiaf oddi ar ei îaw, b

oni welo yn dda wneud act o ras o'i ewyl

dda ei hun, i roddi, neu wneuthur y dai.

hyn neu arall i'w greaduriaid tlodiou.

mae dau beth, can hyny, i gymmerydma
ofal yn eu cylch gan yr enaid a fy

iawn gredu.

(1) Rhaid iddo ymofyn am addewid

roddi pwys ei ffydd arni, ac i fod yn i

iddo ddisgwyl y cyfryw drugaredd oddî

law Duw. Acyna, yn ail, wedi cael addev

a sylwi yn fanwl ar yr ammodau y mae
rhedeg arnynt, nac arosed am ddim pell

aanogaeth ; ond rhoed ei ff'ydd ar waith

wirionedd yr addewid noeth.

(2) Rhaid ymofyn am addewid, a sj

yn fanwi ar yr ammodau y mae yn rhe

arnynt. Yn wirnid yw ond megys yr

petìi i ddyn gredu he'b addewid, a chr

mewn addewid, heb sylwi ar yr ammo
ynddi. Mae'r ddau yn rhyfygus, ac

ìlwyddo yn gyffelyb. Y mae gan dywi

gymmaint achos i fod yn ddig wrth sw;

\vr na wna yn ol ei awdurdod, ag witl;

arall a gymmero swydd heb un awdur

O ! leied y mae hyn yn cael ei ystyried

lawer
; y rhai a wnânt yn hyf â braich D

bwyso arniamfaddeuant ac iachawdwrii

heb byth ystyried fod yr addcwid syd(

gosod Crist o'u blaen i bwyso arn<

Iachawdwr, yn ei osod ef hefyd o'u l

fel Árglwydd a Thywyaog.
vr Israeliaid gwrthnysig, a feiddient w

Duw a'i addewid yn gyff i'w peueliD

budron orphwys arno ;

u Hwy a'u gal

eu hunain o'r ddinas sanctaidd, ac a t

ant ar Dduw Israel ;" Esa. xlviii. 2.

vr oedd eu hyfder yn fwy na'u cro'

Fe wrthododd Duw eu hyder, acaj
iodd eu trawsedd. Er na nacäai tyj
ddyn tlawd a clilwyfedig (^di gwa

gan rediad ei waed, ac yn analluog ì I

ei hunan) gael cynimhorth ei fiaich,

ostyngedig ddeisyfìad, yn hytrach naì

drengu yn yr hcol \ etto, byddai t
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mddo wrandaw ary fath gaîs gan feddwyn
rwnt wedi ymdroi yn ei chwdfa

;
pe deis-

?

ai genad i bwyso arno, oherwydd nas gall
ìrdded ei hun. Sier wyf, er cymmaint
oesaw at Dduw, sydd i'r enaid drylliedig
•iwd (sy'n gorwedd yn gwaedu o herwydd
bechod, wrth safn uffern yn ei feddyliau
hun) pan y delo ar annogaeth yr addewid
jwyso ar Grist : etto, y caiíf yr adyn halog-
ig, sydd yn ymhyfhau i ddyfod at Grist,
írddio ymaith gyda dirfawr ddiystyr-
m a ffieiddiad gan Dduw sanctaidd, am
marfer ei addewid.

(3.) Pan fyddo pechadur tlawd wedi cael
dewid, ac yn craffu ar yr ammodau, gyda
alon ewyllysgar i'w cofleidio

; yn awr y
ìe iddo ddodi allan weithred o ífydd ar
rionedd yr addewid noeth, heb aros am
ini rhagor o annogaeth o un lle arall.

wìr bererin yw y gras o íFydd
; y mae yn

thio gyda ni hyd y nefoedd ; a phan y
elo ni yn ddiogel tu mewn i byrth T ein
d (y nef wyf yn ei feddwl), y mae yn
rfod ei gwaith â ni. Yn aWr, yr addewid
- ffon y pererin, â pha un y nìae yn troi
an, er ei fod heb ddim ond *hi ; fel

3ob ar ei daith i Padan-Aram. " Cofia y
ir wrth dy was (medd Dafydd), yn yr hwn
îeraist i mi obeithio ;" Salm cxix. 49.

Duw y mae yn ymwrandaw am danynt
; pe

cai ond gwybod ei fod yn ddyn etholedig,
neu yn un o'r rhai y darfu i Dduw eu caru,
yna fe gredai. Ond ychydig achos sydd gan
Dduw i ddiolch iddo yn y cyfamser, am
attal ei ffydd hyd oni ddel y rhai hyn. Y
mae hyn, fel y gallai ei alw, yn gredu oddi ar
gysur ; a theimlad yw yn hytrach na ífydd.

DOSB. III.

Cwest. 3. Pa ham y cyffelybir ffydd i

darian ?

At. O herwydd y tebygoliaeth deublyg sy
rhwng y gras yma, a'r darn hwnw o arfog-
aeth.

(laf.) Nid yw y darian er amddiffyniad i

un rhan bennodol o'r corph, fel y mae agos
i bob un o'r darnau ereill. Y mae yr helm
wedi ei haddasu i'r pen, y ddwyfroneg i'r

ddwyfron
; ac felly ereill, y mae ganddynt

eu hamryw ranau i ba rai y perthynant.
Ond y mae y darian wedi ei bwriadu er
amddiffyniad i'r holl gorph. Hwy arfer-
ent am hyny ei wneuthur yn helaeth iawn

;

ac o herwydd ei led. fe'i gelwir vn borth
neu ddôr, am ei fod cyhyd, ac mor helaeth,
fel y gwnai y tro i gûdcîio yr holl gorph i

gyd. At hyn y mae y lle hwnw yn cyfeirio
(Salmw 12): " Ti Arglwydd a'fendithi y
cyfiawn, â charedigrwydd megys â tharian yyr addewid oedd y cwbl a feddai i

j
coroni (yn ol y Saesneg, cwm'pasi) di ef

;
ac y mae yn cyfrif hyny yn Ac os na fydda: y darian yn dd'

igon i osod ei ffydd ar waith. Ond Och ! y
e rhai yn gwneud cysur yn sylfaen ffydcî,

>hrofiad yn sail i'w crediniaeth. Hwy a
'dant, pan egluro Duw ei hunan iddynt,
y danfono i mewn ryw arwyddion teimi-
W o'i gariad i'w heneidiau : ond hyd oni
eler hyny, nid ydyw awdurdod yr addew-
Inèmawr ganddynt i ddistewi 'eu gwrth-
idleuon anghrediniol, a Uonyddu eu cal-
iu drwgdybus i ddisgwyliad wrth Dduw
gyflawniad o'r hyn a ddywedir yno o

iu Duw ei hunan. Fel yr hen Iacob, yr
ni chredai ei feibion pan ddywedasant

thq fod Ioseph etto yn fyw, ac yn ilyw-
aethu ar holl wlad yr Aipht. r oedd
ewydd yma yn rhy clda a rhyfedd i gael
diniaeth ganddo, yr hwn a'i cyfrifasai yn
w cyhyd

; dywedir, " Yna y llesgaodd ei
on yctau, o blegid nid oedd yn credu ;"

i. xlv. 26. Ond pan welodd y cerbyd-
a ddanfonasai Ioseph i'w clcìwyn ef,

1 dywedir, " Bywiogodd ysbryd Iacob ;"

?• 27. Felly yn debyg i hyn, er i'r

ewid ddywedyd' wrth y pechadur truan
Jodedig, "Mae Crist yn fyw, ac yn
vodraethu ar y nef ei hun, a chanddo
i awdurdod yn ei law, yno ac ar y
fel y gallo roddi bywyd tragw
b a gredant ynddo :" ac er iddo gael ei
og, o herwydd hyny, i orphwys ar Grist
vr addewid

; etto, llesgau y raae ei galon
ic nid credu

; y cerbydau a fynai efe eu
led

; rhyw arwyddion teimlaclol o gariad

y diie-
yddol i

gon helaeth
ì guddio pob rhan ar unwâith ; etto, gan ei
fod yn ddarn a ellid ei symmud, fe allai y
miî wr medrus ei droi y ffordd hyn neu arall,
i ddal y dyrnod neu y saeth rhag disgyn ar
unrhanlleyr anneîid hwynt. Ac y mae
hyn yn gosod allan, yn rhagoroî dda, ddefn-
ydd cyffredinol y gras o ffydd i'r Cristion.
Y mae yn amdditfyn yr holl ddyn

; pob
rhan i'r Cristion a ddiogelir drwyddi
hi. Weithiau, fe annelir y brofedigaeth at
ei ben ef : myn Satan godi dadleuon yn er-
byn y naill wirionedd a'r llall, i beri i'r

Cristion, os gall, ammheu yn eu cylch, yn
unig am na ddichon ei reswm a'i ddeall eu
hamgyffred : ac y mae yn cael gan rai (a
dybiant eu hunain yn ddoethion hefyd) o'r
achos hwn yn unig, ddileu Duwdod Crist,
ynghyd â dirgelion ereillyr efengyl, yn llwyr
allan o'u credo. Yn awr, ffydd a gyfrynga
rhwng y Cristion a'r saeth'yma. Y raae
yn^dyfod yn gynnorthwy i ddeall gwan y
Cristion raewiî iawn bryd ; fel Abisai i

helpio Dafydd, pan feddyliodd y cawr Isbi-
benob ei ladd ef : 2 Sam. xxi. 17. Mi a
ymddiriedaf i air Duw, medd y credadyn,
yn hytrach nag i'm rheswm cibddall fyhun.
Abraham, yn ddiegwan o ffydd, nid ystyr-
iodd ei gorph ei hun, yr hwn oedd yr awr
hon wedi marweiddio ;*' Rhuf. iv. 19. Pe
cawsai teimlad farnu ; neu, pe buasaiygwr
sanctaidd hwnw yn appelio â'r mater o
flaen teimlad a rheswm ynghyd, er pen-
derfynu ei feddyliau yng'hylch y genadwri
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ryfedd a ddygwyd ato^tfe;?. XV. 5), buasai

yn debyg o ammheu ci gwiriouedd, er mai

Duw ei hun oedd y genad a'i dygodd : ond

ffydd a wnaeth iddo ymddwyn yn glodfawr

yn yr achos.

Draehefn, Ai ar y gydwybod y mae y

tenitiwryn ymosod? ac nid anfynych y mae

yn saethu ei bicellau tanUyd o fraw a dy-

chryn at y nod yîna) ffydd a dderbyn yr er-

gyd, ac a geidw y creadur rhag cael niwed.

"Diffygiaswn (medd Dafydd) pe na chred-

aswn
;

: '° Salm xxvii. 13. Y mae yn meddwl

am y gau dystion a gyfodasai ì'w erbyn, y

rhai a adròddent drawsder ;
fel yr ym-

ddengys yn adn. 12, íi'ycld oedd ei warch-

glawdd goreu yn erbyn cyhuddiad dyn
;
ac

felly y mae yn erbyn yr eiddo Satan a chyd-

wybod. Erioed ni'bu dyn mewn cyflwr mwy
toVturus nag oedd ceidwad y carchar (Act.

xvi): braidd yrattaHwyd ef rhag gwneud

niwediddoeihnnan: aphan syrthiodd yn

ddychrynedig ger bron Paul a Silns, â'r go-

fyniad prudd hwnw ganddo, " feistnaid,

beth sydd raid i mi ei wneuthur fel ybydd-

wyf gadwedig?" pwy allasai fecldwl y

cawsai y clwyf dwfn oe'dd yn awr yn ei gyd-

wybod ef ei gau i fyny a'i iachau mor fuan,

feì y cawn ef yn adn. 34. Dacw y ddaear-

gryn o ddvchryn a ysgydwocld ei gyclwybod

mor ofnadwy wedi myned heibio, a'i grynfa

wecli troi yn llawenydd : yn awr, craffwch pa

beth a wnaeth y tawelwch dedwydd yma :

" Cred yn yr Ârglwydd Iesu Grist (medd

Paul), a chadwedig fyddi ;" ada. 31. Ac
ynadn. 34, dywedir, "Fefu lawen, gan

gredu i Dduw, efe a'i holl deulu. Ffydd

sydd yn tawelu yr ystorm a godasai pechod:

fí'ydd a drôdd ei gwyn athrist yn orfolcdd a

diddanwch. Dedwydd ddyn oedd ef, fod

ganddo feddygon mor gyfarwydd ger llaw,

a allent ddangos iddo y ffordcl unionaf ì

gael iachâd.

Drachefn, a ydyw y brofedigaeth yn cael

ei gosod i ddal yr ewyllya ? Y mae Duw
yn rhoddi rhai gorchymymon nas gellir

ufuddhau i<ldynt, heb lawer o hunanym-

wadiad, o hôrwydd eu bod yn ein croesi yn

y peth a fo ein hewyllysiau ciu hunain ynei

fawr ddymuno ; fel ag y byddo raicl i m
wadu ein hewyllys ein hunain, cyn y gall-

om wneuthur ewyllys Duw. Yn awr, y

mae profedigaeth yn dyfod mewn nerth

mawr, pan fyddo yn rhedeg gyda Qanw ein

hcwyllys. Beth,medd Satan, a wasanaethi

di Dduw, sydd fel yma yn dy groesi di ym
mhob peth? Os bydd genyt un peth a

fvddech yn garu yn fwy na'i gilydd,^b-

rwydd y myn ef gael hwnw oddi arnat. Nid

oes un oen yn yr holl braidd a wna y troyn

aberth, ond Isaac, unig blentyn Abraham ;

rhaid offrymu hwnw. Nid oea un man a

foddlona Ddu i Abraham ei wasanaethu

iddo, ond Ue byddai >n aUtud
;

ei geraint a'i gydnabod. A blygi di, mcdd

Satan, i'r fath ammodau celyd a'r rhai hyn 1

Yn awr, ffvdd yw y gras a wna wasanaeth

rhyfeddol i'r enaid yn y fath fwlch a hwn,

Hi fedr lonyddu y cythrwfl a fyddo y fath

brofedigaeth wedi godi yn yr enaid, a goU-

wncr ymaith yr holl dorf o feddyliau ter-

fysglýd ; íe, hi a all gadw heddwch Brenií

y nef mor dawel ym mynwes y Cristion, fe

na chaiff y fath brofedigaeth, os daw, onc

ychydig neu ddim dadleuaeth o'i hochr

" Trwy ffydd," dywedir ddarfod i Abrahan

ufuddhau ;
" ac fe aeth allan heb wybod

ba le yr oedd yn myned ;" Jlcb. xi. 8. A-

mor foddlawn ^u- oedd ffydd wedi ei wneu<

ef i'r siwrnai,'felnadydymyn darllen au

un edrychiad hiraethlawnaroddoddei galoj

ef drach ei chefn ar anwyl wlad ei enedig

aeth wrth ymadael â hi. Gwaith anhawdj

oedd i Moses ymddiosg o'i swydd. a rhodd

ei ddwylaw ar ben ei weinidog fel y cym

merai ei le ef : anhawdd oedd gadael iun ara

fyned i mewn i'w lafur, a medi yr anrhyc

edcl o sefvdlu banerau yr Israeliaid yn

Nghanaan, ar ol iddo ef roddi cyunifer cai

blinedig i'w dwyn o fewn golwg iddi : e
gwnaeth ffydd ef yn ewyllysgar. Fe we

odd v caffai am dano, yn y nef, amgenac

gwisgoedd na'r rhai y galwyd ef i'w dio?

ar y ddaear. Y mae y Ue isaf mewn gogoi

iant yn anfeidrol uwch dyrchafiad na'r 1

uchaf ei anrhydedd yma isod. Anfeidr

well cael sefyll o flaen yr orsedd yno,

gweini i Dduw mewn gwasanaeth digy

rwng, nng eistedd ar orsedd ddaearol,

chaeî yr lîoll fyd i blygu wrth ei draed.

2il. Y mae y daria», nid yn unig yn ai

ddiffyn yr holl gorph, ond yn ddiiî'yniacì

arfogaetìi y milwr hefyd. Y mae yn cao

y saeth oddi wrth yr helm yn gystal

pen; oddi wrth y ddwyfron a'r ddwyfron

hefyd. Fel hyn y mae ffydd, yn arfogae

ar arfogaeth ;
yn ras sydcl yn gadwraeth

holl rasusau ereill. Ond chwaneg am h,

rhag Uaw.
DOSB. TV.

Ciccst. 4. Beth yw arwyddocâd y geiri

epi pasin (uwch law pob dim) ?

Áttcb. Y mae amrywiaeth ymhlith (

onglwyr yn ei gylch. Y mae Jerome

ci ddarllen ym mìiob peth wedi cymmer

tarian y flydcl ; a hyny yw, ym mb

dyledswydd, anturiaeth, profedigaeth^ r

gystudd
;
pa bcth bynag y gelwir chwi •

wneuthur, ncu ddioddef. cymmcrwch fty<

Yn wir, y mac ffydd i'r Cristion, fel tòu

toddvdd ; nis gaìl wneud dim hcbddi fe.

gwecìdai i Gristion. "Heb ffydd ammhoss

ywÄyngu bodd Duw ;" Ueb. xi. 6. Aj

'fodd y gall y Cristion ei foddio ei hun

yr hyn nad yw yn boddio ei Dduw ?

mae creill yn ci ddarllen, "ar bob pf

cymmerwch darian y ffydd ;" hyny .

i yiaiucrwch hi ar cich holl rasusau fel p

a'u cuddia ac a'u cysgoda hwynt, Y i
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yr holl rasusau ereill yn eael eu diogelwch
óddi wrth ffydd: y maent yn gorwedd yn
ddiogel dan ei chysgod hi, fel byddin dau
gysgod a nodded rhyw gasteîl cadarn, â gyn-
au mawrion ar ei furiau o gwmpas. Ond
ni a ganlynwn y cyfieithiad sydd genym, fel

y tnwyaf eynnwysfawr, a'r un a gymmer y
rhai hyn o fewn oi ystyr: " Uwch law pob
dim, cymmerwch," &c, hyny yw, ymhlith yr
holl ddarnau o arfogaeth ag ydych i'w ceisio
a'u.gwisgo er eich amddiífyniad, caffed hwn
ragoriaeth eich gofal i'w geisio ; ac ar ol ei
gael, i'w gadw. Yn awr, bod yr apostol yn
meddwl rhoi rhagoriaeth i ffydd uwch law
grasusau ereill, a ymddengys yn gyntaf,
wrth y darn o arfogaeth y mae yn ei chy-
ffelybu iddo, y darian, yr hwn a brisiwyd
gan filwyr bob amser uwch law yr holl
ddarnau ereill. Hwy a'i cyfrifent yn war-
adwydd mwy golli y darian na cholli y maes ;

ac am hyny, pan fyddent hyd yn oed dan
droed eu gelyn, ni ollyngent hwn ; ond ed-
rychent arno yu anrhydedd i farw â'utarian
yn eu llaw. Y siars a roddodd gwraig i'w mab
(pan estynodd darian iddo, ar ei gychwyniad
iryfel) ydoedd, "Iddo naill ai dyn ei dar-
lan adref gydag ef, neu gael ei ddwyn adref
ir ei danan." Gwell oedd ganddi ei weled
*n farw gyda'r darian, nag vn dyfod adref
ìebddo. Yn aiJ, wrth yr effaith ardderchog
i gyfnfir yma i ffydd. Y mae y darnau er-
ull yn unig yn cael eu gorchymyn. Cym-
nerwch wregys gwirionedd, dwyfroneg cyf-
lawnder, ac felly y lleill ; ond dim, a allant
«meuthur yn sengl, yn cael ei gyfrif i un o
ìonynt

: ond wrth son am ffydd, y mae yntpî iddi hi yr holl fuddugoliaeth. Mae
11 yn diffoddi holl biccellau tanllyd y fall. A
À^ fel hyn ? A yd?w y grasusau ereill

n ddiddefnydd, a ffydd yn gwneud y cwbl?
. a achos ynte ì'r Cristion lwytho ei hun â
nwy na'r darn yma? Yr wyf yn atteb, yae 1 bob darn ei wasanaeth angenrheidiolm milwriaeth y Cristion : nis geìlir heb«-orm rhan o'r arfogaeth yn nydd y frwydr

;

•nd gan nad oes un effaith bennodol vn caeí
i gyssylltu â'r rhai hvn, bob un ar ei ben
•nd y cwbl yn cael ei gyfrif i ffydd, yr wyf
n gostyngedig farnu mai y rheswm am
yny yw i roddi i ni wybod fod effeithiol-
eb yr noJJ rasusau yma, a'r lles a gawn oddi

r J¥ ' ^n Sorwedd yn eu cvssylltiad â
rydd ac effaith ffydd arnynt. Felly y mae
n eglur mai bwriad Ysbryd .Duw yw rhoi
äydd y blaenoriaeth yn em gofal: yn uni*
wylnych rhag dychymmygu bod unrhyw
diofalwch neu esgeulusdra-yn cael ei gan-
itau ! Chwi vn eich ymgais am y grajusau
<eill, o herwydd eich cyffroi a'ch annTg yn
ryfach ì geisio a chadw hwn. Y mae yr
posto yn amcanu cael eich gofa] yma, ond
id ei Jaesu draw. Oni allwn beri i filwrwcn law ppb rhan o'i gorph, ymogelyd
tg cl^yf yn y galon, heb iddo yn.elrwydd
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dybied nad oes dhn achos iddo edrych at ei
ben ? \ n sicr fe.haeddai hwnw gael coryn
ysig iw ddysgu yn well. Wedi agor ygeuiau fel hyn, ni a ymfoddlonwn ar un
sylw cyffredinol oddi wrthynt fel y canlyn

PENNOD II.

Yn dangos rhagoriaeth ffydd uwch law y grasutau
ereill mewn pedwar peth neülduol.

Athr 1 Fod ffydd yn benaf o'r grasau,
ac yn benaf i lafurio am dani. Mae blaen-
onaeth neu uchafiaeth yn perthyn i hon
uwch aw y lleill oll. Y mae vml)lith gras-
au, fel yr haul ymhlith y planedau

; neu
tel gwraig rmweddol Solomon ymhlith v
merched: Diar. xxxi. 29. Er i bob gras
weithio yn rhinweddol ; etto, ti, O ffydd a
ragoraist arnynt oll. Y mae yr apostol yn
wir yn rhoddi y ílaenoriaeth i gariad, ac yn
gosod ffydd ar yr ochr isaf (1 Cor. xiii. 13) •

V f
wr hon y mae yn aros ffydd, gobaith!

canad, y tri hyn; a'r mwyaf o'r rhai hyn
ywcanad:" etto, gellwch ddal sylw fod y
gosodiad yma o hono o flaen ffydd, a chan-
ado olygiad neillduol ar gyflwrgwynfydedio
y saint yn y nef, Jle y mae cariad yn aros a
ffydd yn darfod â'i gwaith. Yn yr ystyr-
jaeth yma, yn wir, cariad ydyw y mwyaf, o
herwydd ei fod yn ddiwedd ein ffydd Yr
ydym yn gafael drwy tfydd i gael mwyn-
hau drwy ganad. Ond os ystyriwn gyfìwr
presennol y Cristion tra yn milwrio ar ydd

f
ear—yn y golygiad yma rhaid i gariad

roddi Ue i ffydd. Y mae yn wir mai cariadyW
A
JJV^ a gaiff orfoledd« yn y nefoedd

;ond ffydd, nid cariad, yw y gras buddugol
yma ar y ddaear

;
» Hon yw yr oruchafiaeth

sydd yn gorchfygu y byd, sef ein ffydd ni
;"

1 Joan v. 4. Y mae gan gariad vn wir ei le
yn y frwydr, ac fe wna wasanaeth rhagorol
etto, dan ffydd ei arweinydd

; o blegid y mae
ffydd yn gweithio trwy gariad ," Gal v. 6.

Megys y mae y cadben yn ymladd trwy ei
hlwyr, y rhai y mae ef yn arwain ym mlaen,
relly y mae ffydd yn gweithio trwy gariad,
yr hwn y mae hi yn gyffroi. Cariad, y mae
yn wir, yw y gras a gaiff o'r diwed<l fedd-
ìaimu yr etifeddiaeth

; ond ffydd yw yr un
sydd yn rhoddi i'r Cristion hawl iddi, heb
yr hyn ni chawsem bytb ei mwynhau {Joan
ì. 12;: "Cynnifer ag a'i derbyniasant ef, efe
a roddes iddynt allu i fod yn feibion iDduw

; sef i'r sawl a gredantyn ei enw ef."
Mewn gair, cariad sydd yn uno Duw â'r
saint a ogoneddwyd ynghyd yn y nef ; ond
ffydd a u hunodd hwy gyntaf â Christ pan
oeddynt ar y ddaear: JËph. iii. 17; " Arfod
Cnst yn trigo trwy ffydd yn eich calonau
chwi. A phe na buasai i Grist drigo ynddynt
hwy drwy ffydd ar y ddaear, byth ni chaw-
sent hwythau drigo gyda Duw yn y nef.
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Ond äf rhagof i egluro y modd yr ym-
ddengys fod i ffydd y fath ragoriaeth ar ras-

usnu ereill. Cymmerwch hyny fel y can-

lyn :

—

DOSB. I.

1. Wrth yr ymofyniad mawr sy gan

Dduw ar ol ffydd uwch law pob gras arall.

Nid oes dim yn egluro y bri a fyddom yn

roddi ar ryw bersonau neu bethau, yn fwy
na'n hymofyniad ar eu holau hwynt. Ni a

ofynwn yn gyntaf ac yn fwyaf am yr hyn a

fydd yn sefyll uchnf yn ein meddwl. "Ai

iach yr hen wr eich tad chwi (meddai Io-

eeph)? ai byw yw efe etto ?" Gen. xliii. 27.

Mae yn debygòl fod ereill y buasai yn dda

gan Ioseph glywed am eu lìwyddiant hefyd,

ond fel yr oedd wedi ymlenwi ac yn ym-

boeni yn fwyaf o'i serch naturiol at ei dad,

y mae yn di'lwytho ei hun o hyn yn gyntaf.

A phan ofynodd Dafydd am Absalom yn

fwy nag ereill—" Ai diangol y llangc Ab-

saloin?" athrachefnwrthCusi: 2/Stowi. xviii:

hawdd oedd gweled mor werthfawr oedd ei

fywyd ef yn ei olwg. Yn awr, chwi gewch

eled mai am ffydd y mae yr ymofyniad

mawr sy gan Dduw :
" Mab y dyn, pan

ddel, a gaitf efe ffydd ar y ddaear?" Luc

xviii. 8. Mae hyu yn arwyddo mai dyma y
gras yn benaf a gais ef, ac a ddymuna ei

gael. Ni a ddarllenwn (loan ix) am wyrth-

iau mawr a wnaeth Crist—rhoddi ei olwg i

dd.yn a anesid yn ddall. Darfu i hyn gy-

ffroi y Phariseaid maleisus, fel yr esgyrn-

munasant y dyn druan, am ddim bai arall

ond rhoddi gair da i'w feddyg tosturiol.

Daeth Crist ato yn gynt o'r achos :
mor

dyner yw ef o'r rhai sydd yn dioddef dros-

to, fel na chânt fod yn hir heb ei gyfeillach

felus ; ac nid oes i hwnw ddim achos cwyno

am golli cymdeithas dynion ag sydd yn cael

presennoldeb Crist wrth hyny. Yn awr,

craffwch beth a ddywed Crist wrtho ai ei

gvfarfod cvntaf : adn. 35 ;
" Clybu yr Iesu

ddarfod id'dyut ei fwrw ef allan : a phan ei

cafodd, efe a ddywedodd wrtho, A wytti yn

credu ym Mab Duw? Yr oedd y dyn eis-

oes wedi dangos rhywfaint o sel dros Grist,

trwy ei amddiffyn, a dyweyd yn dcìa am dano

yng ngwyneb y gelynion chwerwaf a feddai

ar y ddaear, aro yr hyn yr oedd yn awr yn

ddioddefwr ar eu dwylaw. Yr oedd hyn yn

ganmoladwy iawn : ond y mae un peth ag

sy'n fwy gwerthfawr gan Grist na hyn ì

gyd, a hwnw yw ffydd. Ar ol hon y mne

Tnymofvn, "Awytti yn credu ym Mnb
Duw?" Féì pe dywedasai, md yw dy holl

sel yn dadleu drosof, a'th amynedd yn di-

oddef o ddim gwerth yn fy nghyfnf, oddi

eithr bod genyt ffyd.l liefyd. Yn wn;, am v

rhan fwyaf o ymdriniaethau Duw Cw bobl,

beth ydynt ond ymofynion ar ol ffydd, nni

ai y gwirionedd o- honi, neu ynte ei nerth?

Pan gystuddio hwynt, y mae yn ei wneud er

proû eu ffydd; 1 Fedr i. 7. Cyatuddiau

ydynt raw a chaib Duw, â pha rai y mae efe

yn cloddio i galonau ei bobl i gael gafael yn

yr aur yma o ffydd : nid nnd yw yn ymofyn
am rasusau ereill hefyd, ond hwn sy'n cael

ei enwi yn lle y cwbl ;
yr hwn, pan y ceir ef

,

daw y lleill hefyd yn funn i'r golwg. Pan
fyddo Duw megys yn oedi, ac fel pe byddai

yn cloffi yn ei ragluniaeth wrth ddyfod â'r

drugaredd y mae yn ei haddaw, a ninnau yn

gwedd'io am dnní, i'r diben o chwilio am
ffydd y mae hvn. " Ha wraig, mawr yw dy

ffydd : bydded i ti fel yr wyt yn ewyllysio ;*'

Mat. xv.' 28. Hi a gawsai ei hatteb â llai o

drafferth, ond fod gan Grist drugaredd yng

ngliadw iddi, heb law oedd hi yn ei ddis-

gwyl. Gyda chaniatau ei herfyniad am
iachâd i'w merch, yr oedd ganddo ef fwriad

i roddi iddi eglurdeb o'i ffydd hefyd, ynghyd

â'r bri mawr a ddyry Duw ar y gras yma, fel

yr un a gaitf gnn'ddo y peth a fyno.

DOSB. II.

2. Wrth y mynych ganmoliaeth a roddir

i ffydd uwch law grasusau ereill. Chwi ell-

wch weled mai o ffydd y cymmerir sylw, ac

mai ar ei phen hi y rhoddir y goron, yn

liytrach nag un arall, hyd yn oed yn yr un

weithred ag yr oedd grasusau ereill yn cael

eu hnrfer yn hynod yn gystnl a ffydd. Nid

ydym yn darllen ond ychydig iawn am nn

gras heb law ffydd trwy yr holl unfed ar ddeg|

o'r Hebreaid : trwy ffydd Abrahnm, trwy

ffydd Incob, a'r íleill o'r gwyr enwog a|

wnaethnnt yr holl weithredoedd clodfawrj

hyny. Yr oedd y grasusau ereill yn cyd-
j

fyned â ffydd yn y cwbl. Etto, y mae
j|

cwbl vn myned dan yren ffydd. Y mae
j|

fyddiíi i gyd yu ymladd ; etto, i'r cndben
j|

cyfrifir aiirhydecìd y fuddugoliaeth. Enwai

Alecsnndera Caisar sydd yn cael eu tros

glwyddo i'r cenhedlaethau ar ol, fel y con

cwerwyr mawr a ennillnsnnt gynnifei

brwydr—nid y milwyr cyffredin oedd yi

ymladd danynt. Efydd yw blaenor y graa

usau ; felly y mae gweithredoedd clodfaw

y seintiau hyny yn cael eu coffau fel gwro

orchwylion ffydd. Dyma fel y mne yn acho

y canwriad (Mat. viii. 10): " Yn wir (medi

Crist). ni chefais gymmaint ftÿdd, nadd

yn yr Israel." Yr oedd grasusau ereill y;

hyiìod yn y canwriad heb law ei ffydd : e

ofal cydwbodol am ei wns tlawd, dros )'

hwn nisgallasai wneud rhagor pe buasai y

blentyn iddo. Mae rhai a nlwant eu hunai

yn Gristionogion na chymmerasant y fat

draíierth arnynt er mwyn gwas claf :
och,

mae y cyfryw yn f.ynych á llni o edrych a

eu holau nag anifail eu meistr. Ond ynci

wed% ei ostyngeiddrwydd ;
yr oedd hw

yn llewyrchu yn ddisglner iawn ÿn yr yn

'ndrodd ìiunanymwadol hwnw, "Arglwy
nid ydwyf tì deilwng i ddyfod o honot da

fy nghronglwyd ;" adn. 8. Ystyriwch on

ei alwad a'i radd ynddi, acfefydd ei ostvn|

eiddrwydd yn amlycach,

È

Cleddyfwr, i
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penaetîi mewn 11u ; arfer y fath yma ydyw
llefaru yn uchel a chwyddedig. Anfynych
y inae galíu yn gyfaill i ostyngeiddrwydd

;

yn sicr, yr oedd yn ddyn gostyngedig hynod,
pan allai efe, genau yr hwn ydoedd
gennefin â geiriau o awdurdod uwch ben ei
tìíwyr, fychanu ac iselu ei hun felly yn ei
gyfarchiad i Grist ; etto, y mae ei ffydd yn
ddisgleiriach na'i ostyngeiddrwydd yn ei
nerth mwyaf. Nid, ni chefais gymmaint

i gostyngeiddrwydd, ond cyramaint ffydd, yn
yr Israel. Fel pe dywedasai Crist, nid oes
un credadyn o holl Israel nad adwaen i ef a
maintioli ei ffydd hefyd ; ond ni chefais
gymmaint o'r trysornefol ymagydag un dyn
a chyda'r canwriad hwn. Yn wir, y mae
cyfoeth penaf y Cristion yn llaw ffydd:
" Oni ddewisodd Duw dlodion y byd hwn
yn gyfoethogion mewn ffydd ?" Iago ii. 5.

Pa ham yn gyfoethog mewn ffydd, yn hytr-
ach nag yn gyfoethog mewn amynedd, yn
gyfoethog mewn cariad, neu ryw ras arall ?

O
! y mae rheswm mawr am hyn : pan fo y

creadur yn chwennych cael hawl i faddeu-
ant pechod, ffafr Duw, a'r nef ei hun, nid
cariad, amynedd, &c, ond ffydd~ yn unig a
all roddi i lawr wrth werth y rhai liyn i gyd.
Nid Arglwydd maddeu, achub fi, dyma fy
nghariad^ a'm hamynedd am hyny : ond
dyma Grist a gwerth ei waed, yr 'byny mae
ffydd yn gyflwyno i ti fel llawn daliad am y
cwbl. Ac y mae hyn yn arwain at y tryd-
ydd, ac yn wir y penaf o'r cwbl.

DOSB. III.

3. Y swydd ucliel y gosodir ffydd ynddi
uwch law grasusau ereill yng ngorchwyl ein
cyfiawnhâd ger bron Duw. " Wedi ein cyf-
lawnhau trwy ffydd, y mae genym heddwch
tuag at Dduw ;" Rhuf v. 1. Nid wedi ein
cyfiawnhau trwy gariad, edifeirwch, amyn-
edd, neu un gras heb law ffydd. O mor
chwith y swnia yng nghlust y Cristion, am-
ynedd cyfiawnhaol, edifeirwch cyfiawnhaol!
a phe bai iddynt ran yn y weithred o gyf-
ìawnhâd, fely mae i ffydd, fe weddai vreirw
ìddynt hwy yn gystal ag i ffydd ei hunan.
n
?/

r 3
'djm yn cael hyn wedi ei briodoli i

fiydd ;a'r lleill wedi eu cau allan o fod idd-
iynt ddim a wnelont yn y weithred o gyf-
ìawnhâd, er eu bod yn bresennol yn y person
;a gyfawnheir. Ffydd sydd yn cyfiawnhau
lieo weitnredoedd

; ac amcan Paul, yn Rhuf.
iii, yw profi hyn. Etto, y ffydd yma sydd yn
cynawnhau. nid yw yn un farw neu segur,
ond yn fijydd fywiol weithgar, yr hyn, dy-
jbygid yw amcan Iago yn yr ail bennod o'i
fpistol. Megys y darfu i Dduw ddidoli
ibnst oddi wrth bawb ereill i fod yn uni^
^yfryngwr rhyngddo a dyn, a'i gyfiawnde?

f.\
toý yn «clios haeddiannol o'n cyfiawn-

iâd, felly, fe ddidolodd ffydd oddi wrth
bobgras arall i fod yn offeryn neu yn fodd-
ion i ddwyny cyfiawnder yma i'n meddiant.
^uw sydd yn gweithio hwnw ynom

; gelwir
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y cyfiawnder yma yn "gyfiawnder Duw"
(Rhuf x. 3), o herwydd ei weithio gan Grist
drosoni, ac nad yw yn hanffodol ynom fel ymae y llall. Felly hefyd fe'i gelwir yn gyf-
lawnder ffydd (Rhuf iv. 11, 13), nid cyfiawn-
der edifeirwch, cariad, neu un gras arall.Yn awr, pa ham y gelwir ef yn gyfiawnder
ttydd, ac md yn gyfiawnder cariad, edifeir-
wch, &c. Yn sicr, nid am fod ffydd ei hun
yn gyfiawnder i ni : pe felly, fe'n cyfiawn-
heid trwy weithredoedd, wrth gael ein cyf-
ìawnhau trwy ffydd. Mae hyn yn groes i'r
apostol yn Rhuf iv, lle y dangosir yn eglur
na ddichon ffydd a gweithredoedd gydsefyll
mewn cyfiawnhâd.
Mewn gair, pe ffydd fyddaiein cyfiawnder,

yna fe'n cyfiawnheid trwy gytìawnder o'n
heiddo ein hunain, am fod'ffydd vn ras sydd
â'i hanfod ynom, ac yn waith o'n heiddo ni
yn^gymmaint ag un gras arall. Ond nia
dichon hyn fod ; o blegid y mae yr un apos-
tol yn tystio (Phil. iii. 9) fod ein cyfiawnder
ein. hunain a'r cyfiawnder sydd trwy ffydd
yn wrthwyneb i'w gilydd . Gan hyny, rhaid
ei fod yn cael ei alw yn gyfiawnder ffydd o'r
achçs yma yn unig, am mai ffydd yw r uni^
ras i ba un y perthyn y swydd o gymmeryd
gafael yng Nghrist, ac felly cymnìhwyso ei
gyfiawnder at ein heneidiau er cyfiawnhâd.
Mae Crist a ffÿdd yn berthynasau, y rhai ni
ddylid eu gwahanu. Crist, efe yw y trysor
a ffydd y llaw sydd yn ei dderbyn. Cyfiàwn-
der Crist yw y wisg ; ffydd, y Uaw sydd yn ei
gwisgo. Felly Crist, yr hwn yw y trysor,
efe sydd yn talu ein dyled trwy ei waed, ac
nid ífydd ; swydd yr hon yw yn unîg der-
byn Crist, trwy yr hyn y ìnae efe yn °dyfod
yn eiddom ni. Cyfiawnder Crist, hwn yw
y wisg a guddia ein noethni, ac a'n gwna yn
hardd yng ngolwg Duw

; yn unig y mae
ffydd yn cael yr anrhydedd o roddi y wisg
yma am yr enaid ; ac nid anrhydedd bychan
sydd yn cael ei roddi i ffydd uwch law gras-
usau ereill. Megys y dyrchafodd Duw
Moses ymhelì goruwch y lleill o'i frodyr (yr
Israeliaid), pan y galwyd ef i'r mynydd
ì dderbyn y gyfraith o enau Duw,tra yr oedd-
ynt hwy i sefyll o fewn eu terfynau, a dis-
gwyl wrMi droed y bryn hyd nes y dygodd hi
ì waered atynt, felly y mae Duw yn mawr
anrhydeddu ffydd, gan ei galw i fyny, fel y
gras trwy law pa un y trosglwydda efe i ni
y rhagorfraint ogoneddus yma o gyfiawn-
hâd.

Cwest. Ond pa ham y mae ffydd yn cael ei
rhoddi ar waith mewn cyfiawnhâd, yn hytr-
ach nag un gras arall ?

At. laf. Am nad oes gan un gras y fath
gymmhwysder addas i'r swydd yma a ffydd.
Pa ham y pennododd Duw y llygad i weled,
ac nid y glust ? pa ham y llaw i gymmeryd
ein hymborth, ac nid y troed ? Y mae yr
atteb yn hawdd, o herwydd fod gan y rhai
hyn gymmhwysder neillduol i'r swyddau



404 TJWCH LA.W POB DIM WEDI

hyn, ac nid y lleill. Felly y mae gan ffydd

gymmhwysder sydd yn briodol iddi ei hun at

y'gorchwyl yma. Fe'n cyfiawnheir, nid trwy

roi dim a'r a wnelom i Dduw, ond trwy dder-

byn gan Dduw yr hyn a wnaeth Crist dros-

om. Yn awr, ffydd yw yr unig ras sydd yn der-

byn,acfellyyrunigunaddas i'r swydd yma.

2il. Nid oes un gras y gallai Duw ym-

ddiried ei anrhydedd iddo yn y gorchwyl

yma o gyfiawnhâd, mor ddiberygl ag 1 ffydd.

Y diben mawr sydd gan Dduw wrth gyf-

iawnhau pechadur tlawd yw mawrhau ei

rad drugaredd yng ngolwg ei greadur
; y

mae hyn wedi ei ysgrifenu mewn llythyren-

au mor eglur yn y gair fel y gellir ei ddar-

llen dan redeg. Yr oedd Duw yn llwyr

fwriadu bod i'w rydd drugaredd gael yr holl

oo-oniant, ac i'r creadur gael ei dori yn hollol

o°feddu dim hawl i fod yn gyfranog o hono

gydag ef ei hun. Yn awr, nid oes un ffordd

yn debvg i hon, sef ein cyfiawnhau trwy

ffydd, er sicrhau a diogelu gogoniant rhydd

rasDuw. Yn Rhuf. iii, wedi i'r apostol,

mewn amryw adnodau ynghyd, draethu am
rydd gyfiawnhâd pechadur ger bron Duw, y
mae yn myned ym mlaen i ddangos fel y

mae hyn yn tori crib, îe, gwddf pob medd-

wl hunan-ddyrchafol : adn. 27. " Pa le

gan hyuy y mae y gorfoledd ? Efe a gauwyd

allan. Trwy ba ddeddf, ai deddf gweith-

redoedd ? Nag e, eithr trwy ddeddf ffydd."

Y mae tywysogion, yn anad un camwedd,

yn cyfrif yn fwyaf adgas a fiiaidd fod i'w

gwely brenhinol gael ei halogi. Hwy fuont

mor eiddigus rhag hyn, fel y bu yn arfer

gan y brenhinoedd mwyaf gynt, na fynent

ond eunuchiaid i fod yn garedigion penaf

iddynt, ac i weini yn agosaf at eu personau

eu hunain, a'u brenhinesau : a hyny, fel y
byddai i analluogrwydd naturiol y rhai hyny

symmud pob drwgdybiaeth am y fath weith-

red front, neu gynnygiadam dani. Yn ddiau,

y mae Duw yn fwy eiddigus rhag i ogoniant

ei ras gael ei dreisio gan falchder a hunan-

ymffrost y creadur, nag a fu tywysog erioed

rhag aramharch i'w frenhines. Ac am hyny,

i'w°ddiogelu rhag y fath gam erchyll, fe

ddewisodd ffydd—y gras eunuchaidd yma,

fel y gallaf ei alw—i sefyll mor agoe ato, ac

i'w roddi ar waith ganddo yn y gorchwyl

arbenig hwn o gariad ; a hyny am fod gwir

natur .ffydd (yr hwn sydd yn ras hunan-

waghaol) yn ei wneuthur yn analluog i fwr-

iadu dim o'r fath beth yn erbyn gogoniant

gras Duw. Y mae gan ffydd ddwy law
; âg un

y mae yn ymddiosa o hunan-gyfiawnder, ac

yn ei daflu ymaith (fel Dafydd arfau Saul)
;
ac

a'r llall y mae yn gwisgo cyfiawnder Crist,

fel yr unig wisg ymha un y gall auturio i

edrych ar Dduw, neu sefyll yn ei wydd. " Y
mae hyn yn ei wneuthur yn ammhossibl

dychymmvgu (medd y duwiol a'r dysgedig

Mr. Ball)," pa fodd y dichon ffydd a gweith-

redoedd gael eu cydgyssylltu, fel cyd-achos-

ion mewn cyfiawnhâd
;
gan fod un, sef ffydd,

yn cvfrif y cwbl i rad ras Duw, a'r llall, sef

gweíthredöedd, vn hòui rhywbeth iddynt

eu hunain. Y naill, sef ffydd, ni fyn ddringo

yn uwch nag i fod yn offerynol achos o

faddeuant rhad
; y llaìl ni fedr eistedd yn is

nag i fod yn ddefnydd o gyfiawnhâd, os yn

un achos oll ; o herwydd os yw ein gweith-

redoedd i gael eu cyfrif i ni, yn lle ufudd-

dod perffaith mewn cyfiawnhâd, onid ydynt

felly yn llenwi y lle ? ac onid ydynt yn cael

eu dvrchafu â'r un anrhydedd a phe baeut

weit'hredoedd cyflawn a pherffaith, er cyf-

iawnhâd yn ol cyfiawnder ?" Traethawd ar

y Cyfammod Gras, td. 70.

• DOSB. IV.

4. Y mae yr effaith gref, îe, gyffredinol

sydd gan ffydd ar ei chydrasau yn dangos

mai hi ydyw y benaf o honynt oll. Pa ham

y mae yr haul yn greadur mor ogoneddus,

ond am ei fod yn ddaioni cyffredinol, ac yn

cyfranu ei oleu a'i effeithiau i'r holl fyd

isod? Gras ydyw ffydd, gwasanaeth yr

hwn a ddefnyddir gan Dduw er lles i'r byd

ysbrydol yn y saint (a elwir yn yr Ysgryth-

yr y creadur newydd, Gal. vi. 15), gymmaint

ag y defnyddir yr haul er lles i'r byd allanol.

Nid yragudd dim oddi wrth wres yr haul

:

Salm xix. 6. Ac nid oes un gras nad yw
ffvdd yn effeithio arno.

"
laf . Y mae ffydd yn trefnu gwaith i'r holl

rasau ereill. Megys y mae y masnachwr

cyfoethog yn rhoddi allan ei wlan, peth i

hwn, a pheth i'r llall, y rhai sydd i gyd yn

nyddu ac yn gweithio ar y moddion a rydd

ef allan iddvnt ; feí pan beidio ef â'i fasnach,

y mae yn rhaid iddynt hwythau roddi i fyny

hefyd, am na feddant ddim ystôr ond a gânt

ganddo ef. Felly y mae ffydd yn rhoddi

gwaith allan i bob gras. Os na fasnacha

ffydd, ni allant hwythau chwaith. I roddi

esampl mewn un gras neu ddau, yn lle y

cwbl. Edifeirwch, dyma ras peraidd ;
ond

ffydd sydd yn ei osod ar waith. Y mae

edifeirwch y Ninifeaid yn cael ei gyfrif i'w

ffydd : Ionah iii. 5. "A gwyr Ninifeh agred-

asant i Dduw, ac a gyhoeddasant ympryd.

ac a wisgasant sachliain." Y mae yn ddigor

tebvg, yn wir, nad oedd eu hedifeirwch ond

ded'dfol ; etto, yr oedd gystal ag oedd enj

ffydd
;
pe buasai eu ffydd yn well, fe funsa

eu hedifeirwch felly hefyd. Y mae y cwb.

yn ddistaw lonvdd mewn calon anghredinj

iol ; dim newydd am edifeirwch, ua sn ut

gwynfan yn erbyn pechod, hyd oni dde-

chreuo ffydd gynnhyrfu. Pan osodo ffydí

y bvgythiad ger bron, a rhwymo y gwirion

edd", a'r dychryn o hono ar y gydwybod, yni

y mae gan y creadur rywbeth i weithnj

arno. Megys y mae goleu yn eglurò lliwiau

yn gwneud y llygad yn gydnabyddus â

peth a fyddo o'i flaen ; felly y mae ffydd yi

egluro, ac fel pe byddai yn cyffroi pecho<|

yn y gydwybod ; ac ar hyn y mae yn de>
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clireu gweithio. Yn awr, dwys feddyliau a
godant yn brysur, ac fel cyramylau duon,
tewychaut fwy-fwy at dyraraestl, hyd oni

orchuddiant yr enaid âg anferth dywyllwch
o fraw a dychryn am bechod. Ond yna

ato, er mai ein hanadnabyddiaeth o hono
oedd yr achos ! Yn wir, felJy y raae yma

;

cyhyd ag y byddo llygad ffydd â niwlen o'i

flaen, neu yn swrth, ac megys yn hepian yn
y dymmer bendrwra, fe all y Cristion eistedd

drachefn y mae y creadur ar sefyll, ac nid
|

yn agos iawn at Grist mewu ordinhâd, neu
all fyned ym mlaen yn y gorchwyl o edi-

feirwch, hyd oni ddanfono ffydd ragor o

foddion o'r addewid, trwy osod o'i flaen y
maddeuant sydd ynddi i'r enaid dychwel-
edig ; a chyn gynted ag y delo hyn i gael ei

glywed a'i gredu gan yr enaid, dyna y gwaith
o edifeirwch yn myned rhagddo yn hwylus.
Yn awr, y mae y cwmmwl o fraw a dychr^yn

ragluniaeth, heb nemawr o gyffroad mewn
serch na chariad ato. Ond pan fyddo ffydd
yn effro i'w ganfod ef wrth fyned heibio yn
ei gariad a'i hawddgarwch, ac yn fywiog i

fynegi i'r enaid am y rhinweddau hyfryd
sydd yng Nghrist, ac hefyd am y cariad hyd
at waed a ddangosodd ato, nis gall cariad y
Cristion, erbyn hyn, lai na neidio a llamu

(a gasglasai ofn digofaint yn y gydwybod, ! yn ei fynwes, wrth lais ffydd, fel y plentyn
trwy ystyriaeth o'r bygythiad) yn ymollwng

|

yng nghroth EIizabeth ar gyfarchiad Mair.
' wíaw tyner o edifeirwch efengyìaidd, wrth

j
SiL Megys y mae ffÿdd yn gosod y grasau

y newydd a ddwg ffydd o'r addewid.
Y mae cariad yn ras nefol arall ; ond

ffydd sydd yn casglu y cynnud at wneud y
tân yma. Atteb di Gristion, sydd â'i enaid
yn awr yn llosgi gan gariad at Dduw, ai

fel hyn yr oedd bob amser ? nag e yn sicr,

mi feiddiaf ddywedyd drosot, fe fu amser
nad oedd un wreichionen o'r tân yma i'w

gael ar allor dy galon. Pa fodd ynte y mae
fod dy enaid yn caru Duw, yr hwn a fuost yn
ei ddirmygu a'i gasau ? Yn sicr, ti gefaist

glywed rhyw newydd da o'r nefoedd, i newid
dy feddyliau am Dduw, a throi ffrwd dy
gariad i redeg yn wrthwyneb i'r ffordd y
bu. A phwy, heb law ffydd, a ddichon fod

y eenhadwr a ddwg ddim newyddion da o'r

nefoedd at yr enaid ? Ffydd yw yr un sydd
yn cyhoeddi yr addewid, yn agor godidog
drysorau Crist, yn tywallt allan " enaint ei

enw ; am hyny, y llangcesau a'i carant ;"

Caniad. i. 3. Pan dyno ffydd ddarluniad o
Grist allan o'r gair, a'i osod yn ei gariad a'i

hawddgarwch o flaen yr enaid, yn awr y mae
y creadur yn cael ei hyfryd ddenu ato yn ei

serchiadau
;
yn awr y mae ganddo destyn

cyfoethog i ymhelaethu arno yn ei feddyl-
iau

;
yr hyn a wna Crist yn fwy-fwy anwyl

ganddo. " I chwi, y rhai ydych yn credu,

y mae yn urddas " (neu yn werthfawr)
;

1 Pedr ii. 7, a pho fwyaf o ffydd, rawyaf
gwerthfawr. Pe yr eisteddem yn yr un ystaf-
ell a'r cyfaill anwy laf a feddem yn yr hoîl fyd,
â'n llygaid wedi eu hattal rhag ei weled ef,

ni chymmerem ddim mwy o sylw o hono,
ac ni roddem ddim mwy o barch iddo na
phe byddai yn gwbl estron. Ond pe deuai
un atom, a sisial yn ein clust, a dywedyd
wrthym, dyma eich câr anwyl hwnw a fu
unwaith yn rhoddi ei fywyd i lawr i gadw
eicli bywyd chwi, ac a'ch gwnaeth yn eti-

feddion o'r holl etifeddiaeth deg sydd gan-
ddo

; ai ni ddangoswch eich parch iddo ?

O ! fel yr ymgynnhyrfai ein -calon ynora, ac
y torai allan ar frys mewn rhyw ymadrodd
gwresog a ddangosai auwyldeb ein. serch
ato ! Ië, fel y cywilyddiem o'n calon am
ein hymddygiad anfoesol ac anweddus tuag

ereill ar waith, trwy ddadguddio y gwrth-
ddrychau hyny ag sydd gymmhwys i'w
cynnhyrfu, felly y mae hi yn eu cynnorth-
wyo oll i weithio, trwy gyrchu nerth oddi
wrth Grist i'w hymarfer a'u haiì gryfhau
hwynt. Y mae ffydd nid yn unig yn oíferyn
i dderbyn cyfiawnder Crist er ein cyfiawn-
hâd, ond hefyd yn offeryn mawr i dderbyn
gras oddi wrth Grist er ein sancteiddhâ'd :

" O'i gyflawnder ef y derbyniasom ni oll, a
gras am ras ;" Ioan i. 16. Ond pa fodd yr
ydym yn ei dderbyn ? Yn ddiau, trwy ffydd.

Ffydd sydd yn uno yr enaid â Christ ; ac
megys mai trwy bibell a osodir wrth cnau
ffynnon y dygir dwfr i'n tai, i dori angen yr
holl deulu, felly trwy ffydd y dygir cyn-
northwy helaeth i mewn i'r enaid at was-
anaeth neillduol pob un o'r grasau :

" Yr
hwn sydd yn credu, afouyddo ddwfr bywiol
a ddylifanto'igroth ef ;" Ioanv'û. 38. Hyny
yw, yr hwn sydd ganddo ffydd, ac yn ofalus
i fyw mewn arferiad o honi, a gaiff dardd-
iad a chynnydd o bob grasau ereill, a elwir
yma yu "ddwfr bywiol." Oddi yma y mae
fod y saint yn gweddio am gynnydd i'w
ffydd, pan ddymunent gyrhaedd gradd uchel
mewn grasau ereill. Y mae ein Hiachawd-
wr yn Luc xvii. 3, 4, yn rhoddi gwers hawdd
iawn i'w apostolion, pan fynai i'w cariad
ddyrchafu mor ucheí ag i faddeu i frawd a
becho seithwaith yn y dydd. Yn awr, craff-

wch, adn. 5 :
" Yr apostolion (yn canfod an-

hawsder y ddyledswydd), "a ddywedasant
wrth yr Arglwydd, anghwanega ein ffydd
ni." Ond pa ham na ddywedasant yn hytr-
ach, anghwanega ein cariad, gan mai hwn
oedd y gras yr oeddynt i'w arfer, wrth
faddeu i frawd ? Yn sicr yr achos oedd, am
fod cariad yn cael ei gynnydd oddi wrth
ffydd. Os gallent gyrhaedd mwy o ffydd
yng Nghrist, hwy a allent fod yn hyderus y
caent fwy o gariad at eu brawd hefyd. Po
cadarnaf y gallent gredu yng Nghrist am
faddeuant o'u pechodau eu hunain, a wnaent
yn erbyn Duw, nid seithwaith, ond deg
seithwaith'yn y dydd, hawsaf a fyddai iddynt
faddeu i frawd a bechai yn eu herbyn
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hwythau seithwaith yn y dydd. Y mae at-

teb ein Harglwydd i'w gweddi yn cadarn-

hau y deongliad yma : "A'r Arglwydd a

ddywedodd, pe byddai genych ffydd gym-
maint a gronyn o had mwstard, chwi a ellych

ddywedyd wrtb y sycamorwydden hon,ym-
ddadwreiddia ; a hi a ufuddhai i chwi ;" adn.

6. Lle y mae Crist yn dangos effeithioldeb

ffydd gyfiawnhaol, wrth allu ffydd wyrthiol.

Fel pe dywedasai, chwi a darawsoch ar yr

iawn ffordd i gael ysbryd maddeugar. Ffydd,

yn wir, a'ch galluoga chwi i orchfygu an-

nhrugarogrwydd eich calonau. Er iddo fod

wedi°gwreiddio cyn ddyfned ynoch ag yw y
sycamorwydden yma yn y ddaear, etto,

trwy ffydcì chwi a allech ei dynu i fyny. Pan
chwennychem gael y pren oll yn ffrwythlawn,

mi feddyliwn fod yn ddigon i ni ddyfrhau

y gwreiddyn
;
gan wybod fod yr hyn a sugno

y gwreiddyn o'r ddaear yn cael yn fuan ei

yru i fyny i'r canghenau. Yn yr un modd,

y nodd a'r brasder y mae ffydd, y gras

gwreiddiol, yn ei dynu oddi wrth Grist, a

renir yn fuan rhwng canghenau y grasau

ereill, ac a brofir ym melusder eu ffrwyth.

3ydd. Y mae ffydd yn amddiffyn y Crist-

ion yn yr ymarferiad o'i holl rasau. " Trwy
ffydd yr ydym yn sefyll ;" Rhuf. xi. 20. Yn
debyg i filwr dan achles ei darian

; y mae
yn sefyll ei dir, ac yn gwneuthur ei ddyled-

swydd, er yr holl ergydion yn ei erbyn i'w

ymìid ymaith. Pan ballo ffydd, yna y mae
pob gras yn cael ei faeddu a'i yru ar ffo.

Symlrwydd a diragrithrwydd Abraham, mor
hell yr aeth allan o drefn, pau ledrithiodd

wrth Abimelech yn achos ei wraig. A pha
ham, ond o herwydd i'w ffydd wanhau ì

Amynedd Iob yntau a gafodd glwyf pan

aeth ei law yn ddiffygiol, a'i darian o ffydd

i grogi i lawr, yr hwn a ddylasai ei gysgodi

ef. Yn wir, nid oes un gras yn ddiogel, os

na bydd oddi tan aden ffydd. Ac am hyny,

i sicrhau Pedr rhag i'w ras gwbl ballu, y
mae Crist yn dywedyd wrtho ;

" Mi a

weddîais drosot, na ddiffygiai dy ffydd di
;"

Luc xxii. 32. Dyma y fyddin tu cefn a gym-
nierodd Crist ofal i'w chadw, i ail drefnu ei

rasau ereill, wedi eu gyru ar ffo gan y gelyn
;

ac i'w ddwyn yntau yn fyw o'r ymladdfa,

lle cafodd ei glwyfo a'i archolli mor dost.

Fe ddywedir "nas gallai Crist wneuthur
nemawr o wyrthiau yn ei wlad ei hun, o

herwyddeu hanghrediniaeth hwynt ;" Marc
vi. 5, 6. Nis gall Satan chwaith wneud
llawer o niwed i'r Cristion, cyhyd ag y byddo
fíydd ar y fan. Y mae yn wir, efe a gais

ymladd â ffydd uwch law y cwbl, fel yr un
sydd yn ei gadw rhag dyfod at y lleill ; ond
nid yw yn abl i sefyll yn hir o'i blâen hi.

Bydded dyn byth mor ostyngedig, amyn-
eddgar, a defosiynol ; och ! buan y piga Satan

ryw dwll neu gilydd yn y grasau hyn, ac y
tr i mewn arno, pan fyddo yn sefyll yn y
ürefn oreu ; ocldi eithr bod ffydd ar y maes

i gysgodi y rhai hyn. Dyma y gras sydd yn
peri iddo droi yu ol, a ffoi ar frys : 1 Pedr v. 9.

4ydd. Ffydd yn unig a all gael derbyn-

iad gyda Duw i'r holl rasau ereill a'u gweith-

redoedd. " Trwy ffydd yr oiìrymodd A bel,"

yr aberth rhagorol hwnw, i'r hwn y dyg-

odd Duw y fath dystiolaeth rasol : ííeb. xi.

4. Y diwrnod y byddo y Cristion wedi bod
yn fwyaf gweitìigar, ac wedi nyddu yr edeu

feinaf, wastattaf, o ufudd-dod wrth droell

dyledswydd, y mae arno ofu niyned â'i waith

adref yn yr hwyr, gyda disgwyhadamddini
derbyniad ar cîdwyíaw Duw er mwyn ei

waitíi. Nag e, ond ffydd a ddefnyddia efe,

i'w gyflwyno i Dduw trwy Grist am dder-

byniad. Dywedireinbod "i offryniu aberth-

au ysbrydôl, cymmeradwy gan Dduw trwy

Iesu Gnst ;" 1 Pedr ii. 5 ; hyny yw, trwy
ffydd yng Nghrist ; o herwydd heb flydd

nid yw Crist yn gwneuthur uu o'n haberth-

au yn gymmeradwy. Ni chymmer Dinl
ddim yn'gareTlig, ond yr hyn a gyflwyna I

llaw ffydd; ac mor dyciannus yw fiydd gyda
Duw, fel y cymmeref aur ysgafn, gwasanaeth

dry]liog,*ar ei llaw hi
;
yr hwu, oui byddai

hi, a wrthodid gyda ffieiddiad. Yn debyg i

wr llys mewn ffafr gyda'i dywysog, a fedr

yn hawdd gael croesaw yn y llys i'w garen- I

ydd tlawd hefyd. Fel hyn y dygodd Ioseph
j

ei frodyr i wydd Pharaoh ; ac arwyddiou

mawr o ffafr a ddangoswyd iddynt er ei

fwyn ef. Felly, medrai Esther, ar ei deisyf-

iad, gael dyrchafiad mawr i Mordecai yn
llys Ahaiferus ;

yr hwn, o ran ei gymmeriad
ei huu, nis gallai gael ond eistedd yn y porth.

Fel hyn y mae ft'ydd yn dwyn y gweithred-

oedd a'r dyledswyddau hyny i ydd Duw,
rhai yn amgen a fyddent yn sicr o gael eu

cauaílan; a thrwy ddadleu cyfiawnder Crist

y mae yn cael y fath dderbyniad a bri uchel

iddynt gyda Duw, fel y cyfrifir hwynt ytt

hoff ganddo (Diar. xv. 8}, ac megys aro
(

'

peraidd yn ei ffroenau : Mal. iii. 4.

5ed. Y mae ffydd yn dwyn cynnorthwyon

i mewn, pan fycîdo grasau ereiìl yn diffygio.

Dichon grasau y Cristion ddiífygio, neu

wanhau, ddwy tfordd ; sef yn eu bywioc-

rwydd, ac yn eu tystiolaeth, neu yr eglurdet

o honynt.
(laf.) Yn eu bywiogrwydd. Mae yn drai

weithiau gyda'r "Cristion ; ni fedr, y pryd

hyny, weithredu mor rhydd a grymus a

pìiryd aral), pan fyddo y llanwynrhedegyn
uchel, trwy fod dyfol gymmhorth yn ilifoi

yn rymus iddo. Y temtasiynau hyny a

fedrai ef, ar un tro, ymysgwyd oddi wrthynt

mor hawdd ag y torodd Samson y rhaffau

newyddion ; ar dro arall, hwy a'i dyrysant

ef, fel na fedr eu hysgwyd ymaith \^ dy-

ledsw-yddau y mae yn gyílawni gyda hyfryd-

wch a llawenydd, pau fyddo ei ras mewn
hwyl iaclius ; dro arall, y mae yn dyheu

yn chwythu danynt, fcl gwr claf wrth fyned
j

i fyny bryn, gan mor drymaidd y mae yi
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ymglywed ynddyni Oni fyddai y Cristion,

dybygech chwi, mewn cyflwr salw yr awr
hon, pe na byddai dim yn dyfod i niewn
ond oddi wrth ei ddyledswyddau ? Ohd
/ma yn awr y mae rìiagoriaeth fíydd ; hi

gynnorthwya y Cristion yn y cyflwr isel

hwn. Megys y dygodd Ioseph ei frodyr ato,

ac a'u cynnaliodcì o'i ystordai holl amser y
newyn, felly y mae ffydd yn cynnal y Crist-

ion yn y prinder yma, o ran gras a dyled-
swycìd. Gwna hyn ddwy ffordd.

(]). Trwy ddal gafael yn y cyflawnder
hwnw o ras sydd yng Nghrist, fel ei heiddo
ei hun. Pa ham y'th ddarostyngir, fy enaid,

medd fiýdd y Cristion ? Y mae digon yng
Nghrist

; pob cyflawnder yn trigo ynddo
;

rhyngodd bodd i'r Tad iddo fod felly ; a
hyny i'th foddhau di yn dy anghenion a'th

wendidau. Y mae yn gyfìawnder gweinid-
ogaethol ; megys y mae y cymmylau yn
dwyn gwlaw, nid iddynt eu hunain, ond i'r

ddaear, felly y mae Crist yn ei gyflawnder
oras i tithau. "Efe a wnaethpwyd i ni gan
Dduw yn ddoethineb, yn gyfiawnder, yn
sancteiddrwydd, ac yn brynedigaeth ;" 1 Cor.

i. 30. Pan fyddo bratiau ei ^yfiawnder
ei lmn yn digaloni ac yn cywilyddio

y Cristion, y mae gan ffydd fantell i'w
gwisgo a guddia yr holl anharddwch yma.
Crist yw fy nghyfiawnder, medd ffydd ;

" ac
ynddo ef ni a gyflawnwyd ;" Col. ii. 10. Y
mae gan ffydd ddwy law ; un i dderbyn, a'r

llall i weithio ; ac y mae y llaw dderbyn yn
cynnorthwyo y llaw weithio

;
pe amgen, fe

gedwid tý tlawd yn mynwes y Cristion. Ni
buasai Paul ei iiun ond mewn cyflwr newyn-
llyd, er yr holl gysur a fedrasai ei rasau ei

hun ennill iddo: "" Ys truan o ddyn" yw yn
ei gyfrif ei hun, os dyma y cwbl a fedd i fyw
arno: Rhuf. vii. 24. Etto, hyd yn oed y
pryd hwnw, pan nad yw yn gweled dim yn
ei dý ei hun, y mae ei ffydcl yn estyn allan
ei llaw dderbyn at Grist, ac yn y fan y mae
yn eistedd wrth wledd fras, am yr hon y
cewch ef yn rhoddi diolch, adn. 25 : " Yr
wyf fi yn diolch i Dduw trwy Iesu Grist ein
Harglwydd."

(2.) Y mae ffydd yn cynnorthwyo y Crist-
ion yng ngwendid ac anhwyl ei rasau, trwy
ddefnyddio yr addewidion am barhâd y
saint mewn gras. Er i ddyn claf fod yn
bresenuol yn wan iawn, y mae yn llawer o
gysur iddo glywed ei physygwr yn dywed-
yd nad oes, perygl iddo farw, er mor isel a
gwanaidd yw. Y mae gwendid fpresen-
nol gras yn ofidus ; ondy maeyr ofn o hollol
syrthio ymaith yn llawer mwy gofidus. Yn
awr, ffydd, a ffydd yn unig, a fedr fod yn
genad i ddwyn y newydd da yma at yr
enaid

; sef y bydd iddo barhau. Y mae
teimlad a rheswm yn cael eu dyrysu a'u
hurtio yma yn llwyr. Y mae yn ymddangos
yn ammhossibl idclynt hwy fod i'r fath gor-
sen ysig dclal i fyny yn erbyn holl groes-

wyntoedd uffern ; o herwydd eu bod yn ys-
tyried dim ond nerth gras ei hunan ; ac wrth
weled gallu a dicliell Satan gymmaiut yn
drech nag ef, cyfrifent yn*beth rliesymol
roddi y fuddugoìiaeth i'r ochr gryfaf. Ond
ffydd, er iddi weled arwyddion angeu yng
ngras y saint, etto y mae yn cael bywyd yn
yr addewid, ac yn cysuro yr enaid â hyn,
na fydd i'r Duw ffyddlawn oddef i'w ras
weled llygredigaeth. Y mae wedi cymmer-
yd arno ei hunan fod yn physygwr i'w
saint (loan xv. 2) :

" Pob cangen ynof fl a
ddygo ffrwyth, y mae efe yn ei glanhau fel

y dygo fwy o ffrwyth." Pan ddaeth Hazael
i ymofyn âg Eliseus ynghylch ei feistr claf,

pa un ai byw ai marw a wnai, y prophwyd
a'i danfonodd â'r atteb yma ynolaty brenin
eifeistr: " Diau y gellì fyw ; etto,* yr Ar-
glwydd a ddangosodd i mi y bydd efe marw
yn ddiau ;" 2 Bren. viii. 10. Hyny yw, y
gallai ef yn ddiau wellhau, er ei afiechyd

;

etto, y byddai iddo yn ddiau farw trwy law
waedlyd fradychus Hazael ei was. Ehowch
genad i mi gymmeryd hyn yn gyffelyb-
iaeth

; pan fyddo y Cristion yn ymgynghoií
â'i ffydd, ac yn gofyn, pa un a wna ei ras
gwau ai darfod ai dal allan, marw ai bywr

atteb ffydd yw, " Diau y gallai dy ras gwan
farw a syrthio ymaith, etto yr Arglwydd, a
ddangosodd i mi y bydd iddo fyw a phar-
hau." Hyny yw, o ran ei wendid ei hun, ac
anwadalwch natur dyn, fe allai grasy Crist-
ion yn sicr farw, a dyfod i ddim ; ond yn
yr addewid y mae Duw wedi dangos i ffydd

y bydd iddo yn sicr fyw, ac ail gryfhau o'i

eiddilwch mwyaf. Yr hyn a ddywedodd
Dafydd mewn perthynas i'w d, a all pob
Cristion ddywedyd mewn perthynas i'w ras.

Er uad yw fy ngras i felly gyda Duw, mor
gryf a digyfnewid ynddo ei hun, "etto cyf-
ammod tragwyddol a wnaeth efe â mi, wedi
ei luniaethu yn hollol ac yn sicr ; canys fy
holl iachawcìwriaeth a'm holl ddymuniad
yw ;" 2 Sam. xxiii. 5. Halen y cyfammod
yma (medd ffydd) yw yr hyn a geidw dy ras
gwan rhag llygredigaeth. " Pa ham y'th
ddarostyngir, 'fy enaid ? (meddai y Salmydd)
ymddiried yn Nuw ; canys etto moliannaf
ef , sef iachawdwriaeth (neu iechyd) fy wyn-
eb a'm Duw ;" jSalm xlii. 11. Yr oedd
iechyd wyneb Dafydd, nid yn ei wyneb, ond
yn ei Dduw

;
yr hyn sydd yn peri i'w ífydd

ddistewi ei ofnau, a phenderfynu mor ddi-

ysgog fod amser yn dyfod y caiff etto ei fol-

ianuu, er mor agos y mae yn gorwedd yn
awr i safn y bedd. Y mae iechyd a
bywyd dy ras yn gorwedd, nid yn dy
ras, medd ffydd, ond yn Nuw, yr hwn
sydd yn Dduw i ti ; am hyny caf etto fyw,
a'i foliannu ef. Nid wyf yn rhyfeddu fody
Cristion gwan yn drwm ac yn athrist pau
welo ei wyneb clafaidd mewn un drych arali

heb law hwn.
(2il.) Fe ddichon gras y Cristion wanhau
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yn ei dystiolaeth, neu yr eglurdeb o hono.

Geill fyned o'r golwg, fel y ser ar nos gym-
niylog. Pa nior aml y clywn y Cristion

mewn awr o brSfedigaeth a thywyllwch yn
dywedyd, nis gwn i a wyf yn caru Duw
mewn gwirionedd, ai nid wyf ? Ac ni

feiddiaf ddywedyd fod ynof ddim gwir

dduwiol dristwch am bechod. Yn wir, mi
feddyliais gynt fod y grasau hyn o'ni mewn,
ond yn awr nis gwn beth i feddwl ; i'e, yr

wyf yn fynych yn barod i ofui y gwaethaf.

Yu àwr, yn y cyflwr tywyll a thrallodus hwn,

y mae ffydd yn gwregysu llong yr enaid oddi

tani ; a chanddi ddau angor i'w taflu allan,

trwy yr hyn y cedwir yr enaid rhag cael ei

yru ar sugndraeth o ddychryn ac anobaith.

(1.) Y maffydd, fel o bell, yn canfod y
drugaredd helaeth sydd yng Nghrist i bech-

aduriaid truain, ac yn galw yr enaid i edrych

yno, wedi colli yr olwg ar ei ras ei hun. Pan
fyddo un wedi colli ysgrifen rhyddhâd
(receipt) am ddyled a dalwyd, nid <|rsur

bychan yw iddo, pan gofio fod y gwr y mae
yn masuachu âg ef yn un trugarog a thirion,

er nad yw ei ryddhâd ef yn bresennol ar

gael. Y Duw hwnw y mae i ti a wnelot

ûg ef, sydd yn rasol iawn ; a'r hyn a gollaist

ti, y mae efe yn barod i'w roddi drachefn
;

y dystiolaeth o'th ras wyf yn feddwl. Fe

fjeisiodd Dafydd hyn, ac fe'i cafodd : Salm
i. Ië, medd ffydd, pe byddai yn bod fel yr

wyt yn ofui, na fu dy ras erioed yn wirion-

eddol
; y mae, er hyny, ddigon o drugaredd

yng nghalon Duw i faddeu dy holl ragrith

gynt, os deui ato yn symlrwydd dy galon
;

ac felly y mae ffydd yn perswadio yr enaid

i anturio ei hun ar Dduw yng Nghrist. Ai
ni ddisgwyli di, medd ffydd, gael cymmaiut
o drugaredd ar ddwylaw Duw ag a obeithit

gael gan ddyn? nid yw dros ben raesur tru-

garedd greadigol, i faddeu llawer o anghar-

eJigrwydd, llawer o dwyll ac anffyddlondeb,

pan wneir gostyngedig a diffuant addefiad o

honynt. Nid yw y byd mor galed nad
oes ynddo lawer o rieni a wnânt gymmaint
a hyn i'w plant ; a meistriaid i'w gweision

;

ac a yw yn ormod i Dduw wneuthur y peth

a wna ei greadur mor hawdd ? Fel hyn yr

amddiffyn ffydd enw Duw. A chyhyd ag y
byddom heb golli golwg ar galon dosturiol

Duw, fe gedwir ein pen uwch law y dwfr,

er na byddo genym y dystiolaeth am ein

gras ein hunain.

(2.) Fe ä ffydd ymhellach ;
pan na

fedr y Cristion weled y gras hwn, neu arall,

yn ei fynwes ei hun, yna y mae ffydd yn
eu canfod yn yr addewid, lley gellir eu cael.

Ac y mae yn beth cysur clywed fod bara yn

y farchnad, er na byddo dim gan ddyn yn

ei dý. O ! medd y Cristion cwynfanus, fe

fyddai rhyw obaith, pe medrwn ond cael y
fath dynerwch a thoddiad calon ag sydd

gan ereill yn eu mynwesau, o herwydd
pechod

;
yna mi allwn redeg a chael cysur,

dan gysgod yr addewid acw :
" Gwyn eu

byd y rhai sydd yn galaru, canys hwy a
ddiddenir ;" Mat. v. 4 ; ond Och, y mae fy

nghalon i mor galed a'r gallestr. Wele,
medd ffydd, y mae nid yn unig addewidion
i'r enaid galarus a'r galon ddrylliog, ond
addewidion hefyd y bydd i Dduw ddryllio

y galon, a rhoddi ysbryd i alaru ; felly am
rasau ereill, nid yn unig addewidion i'r rhai

a rodiaut yn ei ddeddfau, ac a gadwant ei

farnedigaethau, ond hefyd i roddi ei Ys-
bryd o'n niewn, a gwneud i ni rodio yn ei

ddeddfau : Ezec. xxxvi. 27. Pa ham yute,

! fy enaid, yr eisteddi yma i ymgwyno yn
ddifudd am y peth y dywedi nad yw genyt,

pan y gwyddost pa ìe i'w gael, oud myned
yno ? Fel y dywedodd Iacob wrth ei feib-

îon, " Pa ham yr edrychwch ar eich gilydd?

Wele, clywais fod d yn yr Aipht ; ewch i

waered yno, a phrynwch i ni oddi yno ; fel

y byddom fyw, ac na byddoru feirw ;" Gen.

xlii. 1, 2. Felly y mae ffydd yn cyffroi y
Cristion o'i syn-feddyliau ; lle y mae ei y&-

bryd trallodus yn aros, fel un digynghor,

heb wybod beth i wneuthur : ac yn troi

yr achwynion diles, y gallasai ymboeni a

threngu yuddynt, i weddiau gwresog am y
gras y mae yn ddiffygiol o hono. Y mae
bara yn yr addewid, medd ftydd ; nac eistedd

yma i nyclm mewn digalondid diwaitb, ond

cwympa ar dy liniau, ac yn ostyngedig, ettc

yn wrol, amgylchyna orsedd y gras, am ras yn

awr i'th gymrahorth mewn pryd. Ac yn

sicr, fe all y Cristion gael tystiolaeth new
ydd o'i ras yn gynt, wrth ddadleu yr addew
id, a bod yn ddiwyd wrth orsedd gras, nag

wrth ymroddi i'w feddyliau anghrediuiol

fel ag i eistedd i lawr, a thoddi ymaith è

nerth a'i ainser, yn chwerwder ei ysbryd

heb arfer y moddion. Dyma y peth a gai.'

Satan ; ac y mae yn llwyddo yn ormod yi

ei fwriad, hyd nes y dygo ffydd gymmaint í

hyn o galondid o'r addewid ; fod yr hyr

sydd yn eisieu ar yr enaid i'w gael yno yi

rhad ac yn gyflawn.
dosb. v.

5. Megys y mae ffydd yn cynnorthwyo
3

Cristion pan fyddo ei rasau ereill wanaf

felly hi sydd yn dwyn ei gysur i mewn pai

fyddont gryfaf . Y mae ffydd yn gweini

Cristion, fel Nehemiah i Àrtaxerxes (Neh

ii. 1), o'r holl rasau, dyraa ei drulliad ef. Ti

raae y Cristion yn derbyn gwiu ei lawenydí

o law ffydd, vn hytrach nag un gras aial

(Rhuf. xv. 13):
u Duw yr heddwch a'cl

cyflawno o bob llawenydd, gan gredu." "V

raae yu beth i sylwi aino, fel y mae yr apos

tol (l Pedr i), megys yn croesi ei ddwyla?

(fel y gwnaeth lacob, wrth feudithio plan

ei fab Ioseph) ac yn cyfrif llawenydH y Crist

ion i'w ffydd, yn hytrach nag i'w gariai

(adn. 8) :
" Yr hwn, er nas gwelsoch, y

ydych yn ei garu
;
yn yr hwn, heb fod y :

awr hon yn ei weled ond yu credn, yr yd
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rch yn mawr lawenhau â Uawenydd an-
ihraethadwy a gogoneddus." Craffwch, " vn
redn, yr ydyeh yn llawenliau ;" dyina

y

Irws y raae llawenydd penaf y Cristion, îe,

i holl lawenydd o ymddiried yn dyfod i

:iewn trwyddo. Yng Nghrist yn unig y
j

aniateir i ni lawenhau yn yr ystyriaeth
ma {Phil. iii. 3): " Canys yr enwaediad
dym ni, y rhai ydym yngwasanaethuDuw

|n yr Ysbryd, ac yn gorfoleddu yng Nghrist

|

esu ; ac nid yn ymddiried yn y cnawd." Lìe
gwneir Crist yn unig destyn ein gorfoledd,
ìewn pwynt o ymddiried ; a hyny mewn
rferbyniad i bob peth arall ; ie, hyd yn oed
|n grasiu, y rhai fyddant gnawd, osgorfol-
[ldir fel hyu ynddynt. Gwaed Crist yw yr
Itiig win a lawenhâ galon Duw, mewn ffordd

\
foddlonrwydd i'w gyfiawnder ; ac am hyny,
Iwnw yn unig a all ddwyn gwir lawenydd
^alon dyn. Pan y mae Crist yn addaw y
iddanydd, efe a ddywed i'w ddisgyblion o
i lestr y tynai ef y gwin o lawenydd ag
dd i'w roddi iddynt (loan xvi. 15) : " O'r
!ido fi y cymmer, ac y mynega i chwi."
id oes dim o rawn ein gwinwyddeu ein
iinain i gael ei wasgu i'r gwpan felus yma.
íl pe dywedasai Crist, pan y delo ef i'ch
hidanu chwi â maddeuant o'ch pechodau,
r eiddo fi y cymmer, nid dim o'ch eiddo
;

wi
;
fy ngwaed i, â'r hwn y prynais eich

Iddwch â Duw, nid eich dagrau chwi o
«ifeirwch, a'r rhai y galarasoch am eich
Jchodau. Yr holl ragorfreintiau gwerth-
Sw y mae credinwyr yn cael eu mwynhau,
Iwythau pwrcas Crist ydynt, nid ein llafur

Yn awr, gan fod llawenydd y Cristion-

3 tarddu allan o Grist, ac nid o ddim a
lia, neu a fedd y creadur truan, y mae yn
( üyn mai ffydd, uwch law yr holl rasau,
ild yn dwyn i mewn lawenydd a chysur
J,Cristion

; o herwydd mai dyma y gras
Bid yn defnyddio Crist a'i drysorau er en-
ì\\ i'r enaid, yn ei ras a'i gysur hefyd.
Jvdd yw yr yspîenwr medrùs sydd yn
effu ar ragoriaethau Crist, ac yna yn
t negu i'r enaid y cwbl y mae yn weled
yldo, ac yn ei wybod am dano. Ffydd
Bild yn agor Uestri gwin yr addewidion,
ayn eu gosod i redeg i mewn i'r enaid. Y
n e nid yn unig yn dangos i'r enaid mor
omeddus yw Crist, ond hefyd yn ei
gnmhwyso at yr enaid, ac yn tori ato
^eigiau yr addewidion ; îe, y mae yn
B|rhoddi hyd yn oed yn safn yr enaid, y
i B yn cnoi ac yn malu yr addewid, nes yw
f\ nstion yn cael ei ddiwallu â'r maeth a'r
iiusder a fyddo ynddi. Hyd oni ddygod y newydd am y croesaw sydd, O ! mor
>í|us ac anghysurus y mae y creaduriaid
jun yn eistedd wrth fwrdd yr addewid !

t

'

Hannab, "wylant, ac ni fwytânt ;"

i$am
. i. 7), Och! ni feiddiant fod mor

.; ond pan ddelo ffydd, yna y mae yr
id yn syrthio ati, ac yn gwneuthur pryd

i foddlonrwydd. Nid oes un ddysgl ar ybwrdd na fyn ffydd ei phrofi ; am y gr hi
na pharotôdd Duw mo honynt i'w gadael
yno. Y mae yn ras gostyngedig, etto, hyf-
aidd

;
am ei bod yn gwybod na fedr fod

mor hyf ag y mae iddi groesaw, gyda Duw.
yn ei ffordd ei huu.

PENNOD III.

Yn dangosfod anghrediniaeth ynflaenor ym mysg
pechodau, fel ffydd ym mysg grasau.

Defn. 1. A yw ffydd yn benaf o'r gras-
au ? Gaìl hyn roddi help i ni ddirnad am
erchyll natur anghrediniaeth. Mae hwn yn
sicr yn haeddu lle mor uchel ym mysgpech-
odau a ffydd ym mysg grasau. Anghred-
miaeth, y Beelzebub yw, penaeth y pechod-
au. Megys mai ffydd yw y gras gwreiddiol,
felly p mae anghrediniaeth yn wreiddyn
pechod—yn bechod y pechodau. Megya
mai y rhai hyny o bob pechaduriaid ydynt
y mwyaf gwaradwyddus, y rhai a fyddo yn
flaenoriaid ac yn gwneud i ereill bechu, yr
hyn yw y nôd du a osododd Duw ar Ierobo-
am mab Nebat, " Yr hwn a bechodd, ac a
wnaeth i Israel bechu ;" 1 Bren. xiv. 16.
Felly, ym mysg pechodau, y rhai hyny ywy
rhai mwyaf erchyll, sydd yn magu mwyaf o
bechodau ereill

; y fath yw anghrediniaeth
uwch law pob un arall, o blegid y mae yn
flaenor iddynt ac yn achos o honynt. Yr
awel wenwynllyd gyntaf a sugnodd Efa
oddi wrth y temtiwr oedd yn y geiriau
hyny, "Ai diau ddywedyd o Dduw, ni
chewch chwi fwyta o bob pren o'r ardd ?"

Gen. iii. 1. Fel pe dywedasai, ystyriwch y
peth yn dda ; a gredwch chwi fod Duw yn
meddwlhyny? a ellwch chwi feddwl mor
ddrwg am Dduw, a choelio ei fod am gadw
y ffrwyth goreu yn yr holl ardd rhagoch ?

Hwn oedd porth y bradwyr, trwy yr hwn y
cafodd yr holl bechodau ereill fynedfa i'w
chalon ; ac y mae yn parhau hyd heddy

w

o'r un defnydd i Satan, er hyrddio eneidiau
i bechodau ereill; am hyny, fe'i gelwir yn
" galon ddrwg anghrediniaeth, yn ymadaw
oddi wrth Dduw byw ;" Heb. iii. 12. Y
mae y diafol yn gosod y pechod yma o
anghrediniaeth fel lleng rhwng y pechadur
a Duw, fel na bo ofn nac arswyd arno rhag
yr ergydion a ddel oddi wrth y bygythiad,
ac a annelir at galon y pechadur ; ac yna
gall yr adyn fod mor hyf wrth ei chwant ag
yw y milwr wrth ei orchwyl wedi cael
cawell o bridd rhyngddo aphelenauy gelyn-
ion. Nag e, y mae yr anghrediniaethyma, nid
yn unig yn tagu y pelenau yma o ddychryn
a deflir o safn danllyd y gyfraith, ondhefyd
yn gostegu y cynnhyrfiadau tirion a ddel
oddi wrth yr efengyl. Mae yr holl gyn-
nygion o gariad agy mae Duw yn eu gwneud
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i galon anghrediniol, yu ayrthio fel had i dir

mar^v, neu fel gwreichionen i'r afon ; j mae
yn diíFodd cyngynted ag y byddo ynddi.

Fe ddywe'dir yn Heb. iv. 2, " Na fu y gair

a glybuwyd yn fuddiol iddynt hwy, am nad
ydoedd wedi ei gyd-dymmheru â íFydd yn y
rhai a'i clywsant." Y mae grym holl gorph

pechod yn gorwedd yn y clo yma o anghred-

iniaeth. Nid oes dim rheoli ar y pechadur

tra y bo anghrediniaeth mewn gallu. Fe
ddwg hwn ymaith y rhesymau a wesgir ar-

no (pa un bynag ai o'rgyfraith ai o'r efengyl),

cyn hawsed ag y dug Samson y drysau, pyst,

barau, a'r cwbl o ddinas Gaza: Barn. xvi.

3. Pechod ydyw sydd yn cadw y maes ar

ol y lleill
; y mae yn olaf un i'r pechadur

gaêl ei argyhoeddi o hono, ac yn gyfFredin,

yn olaf un i'r saint ei orchfygu. Y mae
megys yn ddiogelfa benaf gan ddiafol i gilio

idtíi* wedi i bechodau ercill gael eu gyru ar

ffo. O ! fynyched y clywn bechadur druan

yn addef pechodau ereill (y bu byw gyut

ynddynt), ac yn galaru o'u herwydd â

dagrau heilltion ; ond ni fyn roddi clust i'r

cynnyg o drugaredd trwy Grist. Annog-
wch ef i gredu yng Nghrist, ac mai felly y
bydd cadwedig (yr hyn oedd yr athrawiaeth

a bregethodd Paul a*Silas i geidwad y car-

char yn ei ddychryn: Act. xvi. 31); och! ni

feiddìa, ac nis gwna efe: prin y gellwch ei

berswadio fod hyny yn ddyledswydd arno.

Mae y diafol yn awr wedi cilio i'r ddinas

yma â phyrth a barau iddi, lle y mae yn

sefyll ar ei wyliadwriaeth ; ac i'w amddiíFyn

ei hun hyny sicrach,ymae ganddo yresgus-

odion myaf golygus dros hwn o un pechod

yn y byd. Y mae yn peri i enaid wedi ei

dda'rostwng wneuthur y pechod yma rhag

ofn pechu ; ac feliy gwanu enw da Duw rhag

ofn ei aiiimharchu â ÍFydd draws ryfygus.

Yn wir, y mae yn bechod trwy yr hwn y
bwriada Satan fwrw y dirmyg mwyaf ar

Dduw, a dangos ei holf lid adgas i'w erbyn

ar unwaith. Trwy fFydd y cafodd yr holl

saint air da ; 'ie, trwy íFycìd y saint y mae
Duw yn cael gair da yn y byd ; a thrwy

aughrèdiniaeth y mae y diafol yngwneud ei

waethaf i godi gair drwg i Dduw, fel pe na

byddai yn gyfryw ag y mae ei addewid ei

hun a iFydd y saint yn tystio ei fod ef.

Mewn gair, pechod jrdy.w ag y mae ufFeru

yn agor ei safn am dano tu liwnt i'r lleill.

Mae dau bechod yn haeddu y flaenoriaeth

yn uíFern—rhagrith ac anghrediniaeth ; ac

am
y cânt

xxiv. i
r

xii. 4G. Fel pe byddai y trigfanau uirernol

hyn wedi eu parotoi yn benaf i'r rhai hyn,

a phob rhai ereill yn garcharorion o lai

gradd. Ond o'r ddau, anghredìniaeth yw y
mwyaf ; a'r hwn a ellir ei alw yn bennodol

goruwch y cwbl, " y pechod damniol :" " Yr
hwn nid vw vn credu a ddamniwyd eisoes

"

uilern—rliagntU ac anghreüiniaetu ; ac

i hyny, bygythir pechaduriaid ereill y
îânt "'eu ríian gyda'r rhagrithwyr " (Mat.

iv. 51), a" chyda'r aníFyddloniaid ;" Luc

(Ioan iii. 18), y mae y warrant eisoes wedi e

rhoddi i'w ddanfon ef i garchar: ie, y ma
efe ynddo eisoes mewn ystyriaeth—y ma
nod dyn damnedig arno. Dywedir am y
Iuddewon (Rhiif. xi. 32), eu bod wedi e

"cau mewn anghrediniaeth." Carcharsicií

ach nid oes i'r diafol gadw pechadur yndd(|

Mae fFydd yn cau yr euaid yn yr addewid I

fywyd a dedwyddwch, megys y cauodd Du^j

ar Noah yn yr arch. Dywedir yn Gen. tì

16, "Yr Arglwydd a gauodd arno ef

felly y mae ffydd yn cau ar yr enaid yn

Ngìirist, ac arch ei gyfammod, rhag ofn po

perygl o'r nef ac utFern. I'r gwrthwynel

y mae anghrediniaeth yn cau yr euaid i fyn

dan euogrwydd a digofaint, fel nad oes dii

mwy possibilrwydd i anghredadyn ochel)

damnedigaeth, nag i hwnw ochelyd llosgi

gauwyd i fyny mewn íFwrn danllyd. N;

oes ymwared i'r pechadur gael tra y bydc

y bollt yma ar ddrws ei galon. Fel y cy

rifir ein iachawdwriaeth i öydd yn hytra<

na grasusau ereill, er nad oes un yng nglu

yn y dyn a gedwir ; fellyy mae damnedi,

aeth a distryw pechaduriaid yn cael eu c)'

rif i'w hanghrediniacth, er fodpechodaue
eill i'w cael ynddynt gyda hwn. Y mae
Ysbryd Ghm yn myned heibio i ragrit

grwgnachrwydd, a gwrthryfel yr Israeliai

ac yn gosod eu haflwydd wrth ddrws yr

pechod yma o anghrediniaeth (Ileb. iii. lí

" Ni allent hwy fyned i mewn o herwyi

anghrediniaeth." O bechaduriaid (ch

sydd yn byw dan yr efengyl wyf ynfeddw
os derfydd am danoch, gwybyddwch j

mlaen llaw beth ywyr achos—eich anghi-c

iniaeth sydd yn ei achosi. Pe byddai drw

weithredwr a farnwyd i farw yn cael o>

nyg o'i fywvd gan ei farnwr ar ei wai

yn darllen Salm edifeiriol, ac yntau heb

darllen, galhvn ddywedyd mai hyn sydd

ei grogi. Cymmerwch yn lle y Salin yi

addewid yr efengyl, yr hon a gynnyg D\

yn ei Fab i bechaduriaid a gondenmiw
gan y gyfraith ; a chredu yn lle darllen

Salm ; felly, os ui cliredi, yr wyt yn myc
i ufiern am dy barhaus anghrediuiaetfc

hytrach nag un o'th bechodau ereill, ami
rhyddhâd oddi wrthynt yn cael ei gynnyj

ti ar dy dderbyniad o Grist, a'th gredioiac

ynddo. Pared hyn i bawb godi yn erbyi

pechod yma fel y Philistiaid yn erbyn Sa

son, yr hwn a alwent yn "anrheithiwr

gwlad ;" Bam. xvi. 24. Dyma anrheithi

eich eneidiau
; y mae hyny yn waeth ; ì'e

mae yn eu hanrheithio yn dostach naphc

odau ereill a fo heb eu mwynhau trwyh^

Ni a gawn ddau gwyn cyftrediuol wrth

rai y condemnir y byd annuwiol yn y d\

mawr, yn 2 Thes. i. 8, lle y màe dyfod

Crist i farn ju cael ei ddadgan. Vnf

mae y creaduriaid truenus hyny a syrthi.

dan ei ddedfryd gondemniol yu cael eu c

nwys yn y ddau fath yma ; y rhai "nid i
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iWùt Dduw," a'í sawl "nid ufuddhânt
!

:
engyl Crist." Ni chaiff anghrediniaeth
,dant i'r efengyl ei roddi yn erbyn y pa-
iaid, o herwydd na cliawsant erioed y
gethiad o honi ; eithr hwy a fwrir i

'rn am eu hanadnabyddiaeth o Dduw;
felly diangant âg ysgafnach dial o
er na'r Iuddewon, neu genhedloedd Crist-
gol a gawsant bregethiad yr efengyl (er

|i o'r rhai hyn ei gael gydagoleu disgleir-

a mwy parhaus nag ereill). Y cyhudd-
ofnadwy yn erbyn y rhai hyn fydd,

ìad ufuddhasant i efengyl ein Harglwydd
i ;" hyny yw, na chredasant yng Nghrist,
'ryn a elwir yn "ufudd-cìod fíydd

;"

f.
xvi. 26. Ac yn sicr y mae yn iawn i

ìddwl y bydd poenau perthynoì i wrth-
yr yr efeugyl, nas caiff y rhai oedd heb
nnyg o ras eu teimlo yu uffern. Ac ym
j y rhai nid ufuddhânt i'r efengyl, y
y dialedd trymaf yn aros y rhai hyny
Iniatawyd iddynt y gwahoddiad mwyaf
a pharhaus i gymmod. Dyma y rhai

l yn rhoddi Duw i'r draul fwyaf o dru-
dd, ac am hyuy, rhaid iddynt ddisgwyl
yfran fwyaf o lid a dialedd gael ei fesur
nt. Ië, y mae eu hanghrediniaeth yn
Crist, & gras Duw trwyddo, i'r gwarad-

tì a'r dirmyg mwyaf a ddichon creadur-
ei beri ; ac am hyny, nid yw ond cyf-
i rhoddi eu hanghrediniaeth a hwythau
d i'r gwaradwydd mwyaf o bob rhy

w

aduriaid, o flaen dynion ac angylion.

PENNOD IV
rhesymau er ein gicneuthur pn ddìfrifol i

\fi ein ffydd, gydag un cyfarwyddyd a gym-
Vir odUi wrthffordd yr Ysbryd yn gweithredu
\ld.

'fn. 2. A yw ffydd yn benaf o'r gras-
? Bydded i hyn ein gwneuthur yn fwy

|wl a gofalus rhag ein twyllo yn ein
U. Y mae pethau mor wael eu gwerth na
Int i ni y poen a'r gofal a gymmerwn yn
Hylch: ynfydrwydd yw bod yn ofalus
R; a doethineb yw bod yn esgeulus a di-

J.
Ond y mae pethau ereill o'r fath

Èih a chanlyniad mor bwysig, nad oes neb
Moddlawn i gamgymmeryd neu gael ei
lo ynddynt, oddi eithr dyn sy'n ymroi
1 ei gyfrif yn anghall. Pa ddyn call a

fel am rhyw faeu gwerthfawr, ac a
Jneraigareggyffredin, neu ar y goreu
ij ond un o geryg Bristo, yn lle ei ar

Pe b.yddai eich bywyd mewn perygl
withau heb wybod am un ffordd i'w
ond trwy gael rhyw un llysieuyn rhin

iol (hwnw yn brin iawn^ac etto i'w
«

,
oni fyddech yn dra gofalus am gael yr

v ryw ? O fy anwyl gvfeillion, onid y

w

r.'rthyn i chwi yn anfeìdrol fwy fod yn

ofalus yn eich marchnadaeth am y perlhwn
o werthfawr ffydd ? A ellwch chwi fod yn
foddlawn i gymmeryd gwag deganau ffugiol

y diafol oddi ar ei law—rhith o ffydd y
mynai eich twyllo â hi, yn lle y ffvdd ddi-
ffuant sydd gan Dduw i'w rhoddi í'w blant,
yr hon am hyny a elwir yn ffydd etholedig-
ion Duw ? A gymmeri di waddod y diafol,
sydd yn sicr o'th ladd, a hyny tra y mac
Duw ei hun yn cynnyg i ti lysieuyn rhin-
weddol a'th wna yn iach ? Pan elych i

brynu dilledyn, ti a ^ofyni am y defnydd
goreu fyddo i'w gael. Yn y fàrchnad, ti

chwennychi y bwyd goreu er mwyn dy fol

:

gyda'r cyfreithiwr, ti ddymuni y cynghor
goreuer lles dy feddiannau : a chyda'rphys-
ygwr, y cyfarwyddyd goreu er lles dy iech-
yd. A ydwyt ti am y goreu ymhob peth
ond i'th enaid ? Ai ni ddymunit gael fíÿdd
o'r fath oreu hefyd ? Os derbyn gwr arian
drwg, pwy gaiff y cam ond efe ei hunan ?

Os twylfcr di yn dy ffydd, tydi biau'rgolled,
ac nid un fechan yw ; ti a feddyli hyny dy
hun, pan fyddech o flaen y frawdle, a Duw
yn peri i ti naill ai talu dy ddyled iddo, ai
myned i ringcian ac wylofain vngngharchar
uffern. O, fel y'th drallodir y pryd hyny,
pan ddangosech dy ffydd, dan obeithio cadw
dy hun â hyn, dy fod yn credu yn yr Ar-
glwydd lesu; ond dy hyder yn cael ei
wrthod, a Duw yn dywedyd wrthyt yn dy
wyneb mai nid ffydd ond' celwydd sy genyt
yn dy ddeheulaw ; ac am hyny na dderbyn
ef y taledigaeth, er mai Crist ei hun fycld-
ech yn gynnyg ; nag e, y dyry efe di hefyd
yn Uaw y poenwr, a • hyny nid yn unig am
fod heb gredu, ond am wneud rhith o arian
Brenin y nef, a eosod ei enw ef ar dy soth-
ach ammhur. Hyn wyt ti yn ei wneuthur
wrth ymhoni fod genyt ffydd, a dim ond
rhith o honi yn dy fynwes. Hyn a allai fod
yn ddigon i ddeffroi eich gofal yn y prawf
o'ch ffydd ; ond i roddi peth pwys chwaneg
i'r anuogaeth, ni a fwriwn i mewn y tri
pheth yma i'w hystyried.

DOSB. i.

laf. Fel y mae dy ffydd, felly y mae dy holl
rasusau ereill hefyd. Fel y bo priodas gwr,
felíy y bydd ei holl blant, yn gyfreithlawn
neu anghyfreithlawn. Yn yr un modd, fel

y mae ein priodas ni â Christ, felly y mae
ein holl rasusau. Yn av/r, trwy ffydd yr
ydym i briodi Crist :

" Mi a'ch dyweddìài
chwî i un gwr," medd Paul wrth y Corinth-
iaid : 2 Cor. xi. 2. Pa fodd, ond trwy eu
ffydd? Yn awr, os yw ein ffyddyn ungau,
yna y mae ein prioda3 â Christ yn ffuantus

;

ap os ffuantus yw y briodas, yna ymae ein holí
rith-rasusau yn fastardaidd : pa mor hardd
bynag fyddont.oddi allan, maent yn anghyf-
reithlawn ; eirigostyngeiddrwjTdd, amynedd,
cymtnedroldeb, y cwbl yn fastardiaid : chwi
wyddoch nad oedd i " fasterddyn ddyfod i

gynnulleidfa yr Arglwydd ;" J)mt, xxiii, 2.
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Ni chaiff un gras bastardaidd chwaith ddy-

fod i gynnulleidfa y rhai cyiìawn yn y nef.

Yr hwn sy ganddo blant o'i eiddo ei hun, ni

wna fastard un arall yn etifedd iddo. Mae
gan Dduw blant o'i eiddo ei hun i etifeddu

gogoniant y nef ; ac yn eu calonau y mae ef

wedi cenhedlu, trwy ei Ysbryd ei hun, y
grasau hyny sydd yn gwir debygu i'w

natur sanctàidd ei hun. Yn sicr ynte, ni

Befydla efe hi ar ddieithriaid, rhith gredin-

wyr, y rhai ydynt wael hiliogaeth a phlaut

diafol.

2il. Ystyria werthfawrogrwydd gwirffydd,

yr hyn s_> dd yn gwneud gau ffydd yn hyny
adgasach. Ára fod mab i frenin yn wr mor
uchel, am hyny y mae yn gymmaint trosedd

i ddyn o enedigaeth isel gymmeryd arnofod

yn gyfryw un. Trwy ffydd y gwneir ni yn
feibion i Dduw: 1 Ioan iii. 2. Pa fath

ryfyg mawr ynte yr wyt ti yn euog o hono,

os gau ffydd sydd genyt ? Yr wy t yn ym-
honi dy fod yii blentyn i Dduw, paanadoes
dim o waed y nef yn rhedeg yn dy wythien-

au, ac y mae i ti fwy o achos i edrych am
dy garenydd yn uffern, a thynu dy achau

oddi wrth Satán. Mae hyn yn cael ei roddi

am gabledd yng nghyfrif yr Ysgrythyr

(Dad. ii. 9): " Mi a adwaen gabledd y rhai

sydd yn dywedyd eu bod yn Iuddewon, ac

nid ydynt ond synagog Satan." Mae Duw
yn ffieiddio y cyfryw o'i galon. Y mae cyfaill

twyllodrus yn waeth na gelyn amlwg ym
marn dyn : a rhyw Iudas ragrithiol yn fwy
adgas gan Dduw na Philat waedlyd : gan

hyny, naill ai cais wir ffydd, ai addef dy fod

heb yr un. Yr epa, o'r holl greaduriaid, y

w

y niwyaf anhardd, am fod ganddo wyneb
dyn, ond heb galon dyn. Ac o bob pechad-

uriaid, y rliai hyny a roddir i'r cywilydd

mwyaf yn y dydd olaf, sef y rhai fu yn dyn-

wared y credadyn mewn rhyw ystumiau o

broffes ; ond heb erioed feddu ysbryd cred-

adyn, f'el ag i gyflawni un weithred fywiol

o ffydd. Fe ddywed y Salraydd ara rai y
"dirmyga Duw eu gwedd" (ueu eu delw)

;

Salm lxxiii. 20. Mae cyfeiriad y geiriau

yn benaf at lwyddiant amserol yr annuw-

iol, yr hwn am ei fyr barhâd a gyffelybir i

ddelw, neu ymddangosiad peth yn nychym-

myg dyn trwy ei gwsg, yr hwn a fydd y
})ryd hyny yn brysur, ac yn cael ei foddio â

lawer o wrthddrychau boddhaol, oud y cwbl

yn colli pan ddihuno. Y ddelwyniaaddir-

myga Duw yn y dydd mawr, pan na rydd

efe y nef a gogouiant yn ol yr etifeddiaeth-

au a'r anrhydedd a fu ganddynion yny byd,

ond a'u hymlid hwynt i waered i uffern, os

byddant ddiras, yr un modd a'r cardotyn yn

y byd. Ond y mae math arall o bobl y dir-

myga Duw eu delw yn y dydd hwnw tu

hwnt i'r rhai hyn, a'r rhai hyny yw y cred-

inwyr dros amser, a'r proffeswyr gwag sv

ganddynt ffydd ddychymraygol a osodant i

fyny fel delw yn eu tybiau, ac a ddawnsiant

o'i hamgylch gyda nieddyliau mor hur

foddhaol, a dyn a freuddwydiai ei fod

rhyw dywysog mawr. Ond caiff y dd

fawr yma ei dryllio y pryd hyny, a'i ha

olwyr eu troi i ufferu gyda'r dirmyg nifl

o bawb.
3ydd. Nid oes neb mewn anfantais

tuag at gael gwir ffydd na'r hwn sydd

gwenieithio iddo ei hunan âg uu ffals :

weli di wr doeth yn ei olwg ei hun ì g*

yw y gobaith am y ffol nag am hwi
(Diar. xxvi. 12); hyny yw, y mae gwell

baith o'i berswadio : o'r holl ftyliaid, yr

doeth yn ei olwg ei hun ywy gwaethaf.

mae balcbder yu anaddasu dyn i dder

cynghor. Dywedir fod ysbryd Nebucl
onosor wedi caledu mewn balchder : Dai

20. Nid oes dim ymresyrau â dyn bal

fe yragastella yn ei dyb ei hun ara dan
hun, ac a saif ar ei amdditfyuiad yn ddiofi

erbyn pob ìhesymau a gynnygir. Per
i broffeswr balch lafurio am ffydd ne

derfydd am dano ; a'r dyn a ettyb cich

yn camsynied ac yn colli y ffordd. At y
anwybodus a'r halogedig y dylech fyne<

y neges hono : y mae yu diolch i D»

nad yw efe wedi byw cyhyd heb ffydd

fel hyn y mae yn ymfendithio yn ei gy
gwych, pan y gyr Duw mai " ymbortl

ludw y mae : calon somedig a'i gyrdi
ef, fel na waredo ei enaid, ac na ddyw
Onid oes celwydd yn fy neheulaw ?"

xliv. 20. Mae ydyn anwybodus, haloge

fel y " meibion dynion" y sonia y Salni

am danynt (Salm lxii. 9), yn wagedd am
Nid anhawdd yw cael ganddynt gydna

cymmaint a hyny ; na feddant ddira,

haeddant ddim, ac nas gallant edrych

ddim, fel y maent, ond uffern a damne
aeth. Ond y rhai a gymmerant an
feddu ffydd, ac a ymfoddlonant ar un i

y raaent fel y raeibion gwyr yno (neu di

ion o radd uchel) yn geudeb (neu gelwj

hyny yw, y raaent yu wagedd, fel rl

radd ts, ond yn wagedd â gorchudd

j

drosto i beri iddo ymddangos yn well.

j

hyny y mae y diafol yn ddigon parod i r

: trueiniaid ynfyd ar w^aith i gredu, fel y

«

y blaen, os gall, ar Ysbryd Duw yn ei

j

chwyl, ac y rhwystro y creadur i gael
|

' fiydd, wrth ei dwyllo â rhith o hono.

dèbyg i ddichell ddrygionus Ieroboam

hwn (i gadw yr Israeíiaid rhag myned i

usalera, a hiraethu ar ol gwir addoliad
'

yno) a osododd y lloi aur i fyny, fel y c

rywbeth tebyg i addoliad crefyddol yn

i gartref. Gwnaeth hyn y tro gyda lla

feì na welsant achos ani y daith i Ierusa

O gyfeillion! gochelwch gan hyny gael

twyìlo â rhith o ffydd. Fe chwennv

pob un, mi wn, gael y plentyn byw yn r

nid yr un marw. Fe ddyraunai pawb

eu cyfrif yn feddiannol o'r wir ffydd,

o'r ffals : ond na fyddwch farnwyr i (
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Ìi hunain ; appeliwch at Ysbryd Duw, a
ewch iddo ef â chleddyf ei air ddyfod a
jrfynu y ddadl, pa un ffydd syddyneiddo

|y fyw ai y farw.

DOSB. II.

j, Y mae yn bossibl y gellwch fod erbyn
â'ch bryd am wybod pa fath yw eich

d, a pha fodd y gellwch farnu am y
rionedd o honi. Yn awr, i'ch cym-
>rth yn hyny, cymmerwch y ddau gyf-

yddyd yma. Ün a gyrarneriroddi wrth
11 yr Ysbrj'd yn gweithredu ffydd, a'r

oddi wrth effeithiau ffydd wedi ei

itnredu.

if. Oddi wrth ddull yr Ysbryd 37n
ithredu ffydd. Y mae hwn y gwaith
jflf (tu hwnt i gymmhariaeth) a weith-
ar yr enaid gan Ysbryd Crist. Fe'i

nr yn "rhagorol fawredd ei nerth ef

atora ni, y rhai y'm yn credu ;" Eph.
O ! craffwch â'r fath bentwr o eiriau

ae Ysbryd Duw yn llwytho ein deall-

aethau gweiniaid, fel (trwy ymdeimlo
>wys, a phrofi yr anhawsder o gyrhaedd
arwyddocâd) yr eanger ni yn fwy tuag
ilirnad am y nerth hwnw, nas^galiwn

ei gyfìawn ddeall, am ei fod yn an-
*ol, ac felly yn orrnod i'w gynnwys o
1 i furiau cyfyng ein dealltwriaeth ni :

h, mawredd nerth, rhagorol fawredd

;

i ddiweddaf, rhagorol fawredd ei nerth
ef Duw. Pa angel yn y nef a all ddy-
fd i ba faint y cyrhaedd hyn i gyd ?

Duw (gyda pharch y dywedaf) yn
Jd ei holl rym ar y gwaith yma. Mae
ael ei debygu nid i ddim llai na "gweith-
id nerth ei gadernid ef

;
yr hon a weith-

|dd efe yng Nghrist, pan y cyfododd ef

rw ac a'i gosododd i eistedd ar ei dde-
aw ei hun yn y nefolion leoedd, gor-
1 pob tywysogaeth ac awdurdod," &c.

;

19—21. Mae codi rhywun o feirw yn
h galluog, i'e, hollalluog. Ond y mae
Crist o feirw yn dwyn ynddo fwy o ry-

|jod na chodi rhywun arall. Yr oedd
do ef gareg fedd drymach nag a fu gan

terioed i'w gadw i lawr
;
yr oedd pwys

í odau y byd yn gorwedd arno ; etto, er
fe'i cyfodwyd mewn gallu gan yr Ys-

, nid yn unig allan o'r bedd, ond i ogon-
Yn awr, y mae y gallu a rydd Duw

aith i weithredu fFydd yn yr enaid, yn
ttebol i hwn o gyfodi Crist : o herwydd
"ir y mae enaid pechadur mor wirion-

kl yn farw mewn pechod ag oedd corph

ft
yn y bedd am bechod. Bellach dy-
greadur truan, a wyt ti mewn un modd
ydnabyddus â'r fath nerth o eiddo Duw
ael ei roddi ar waith ynot ti ? Ai yn-
:ìddwl yn ysgafn yr wyt ti am gredu, ac

11 yn dangos dy fod yn ddieithr i'r dir-
lch hwn? Yn ddiau, fe allai yr un
fl yma amlygu i lawer (pe dyraunent wy-
»4ìu cyflwr) aad oes ganddynt ffydd, am

eu bod yn cyfrif ffydd yn beth mor ,vael ac
ysgafn, fel pe.byddai mor hawdd credu a
dywedyd eu bod yn credu ; ac na byddai
dim mwy anhawsder i dderbyn Crist i'w
calonau trwy ffydd, nag i roddi tamaid o
fara â'u llaw yn eu safnau. Gofynwch i rai
a ddaeth y fath ddydd neu amser o nerth
Duw dros eu penau, i'w darostwng am
bechod, eu gyru o honynt eu hunain, a'u
tynu yn effeithiol at Grist; a hwy a allant
roddi atteb fel y rhai hyny i Paul, pan ofyn-
odd a dderbyniasent yr Ysbryd Glân er pan
gredasent: "Hwy a ddywedasant wrtho, ni
chawsom ni gymmaint a chlywed a oes Ys-
bryd Glân ;" Âct. xix. 2. Felly, gallai y rhai
hyn ddywedyd, Ni wyddom ni pa un a yw
y fath nerth yn angenrheidiol i weithredu
ffydd, ai nid yw.
Ond yr wyf yn dyfod at ystyriaeth fwy

neillduol o'r gwaith nerthol yma o eiddo yr
Ysbryd ar yr enaid, er cenhedlu ffydd. I
hyn y nme yn angenrheidiol cymmeryd gol-
wg ar yr agwedd y mae Ysbryd Crist yn
cael enaid ynddo, cyn iddo ddechreu ar y
gwaith mawr hwn ; ac yna y modd y mae
yn gwneud ei ddynesâd at yr enaid, a pha
weithrediadau sydd ganddo ar yr enaid
tuag at weithio ffydd.

(laf.) Am agwedd yr enaid. Y mae yr
Ysbryd yn cael y creadur yn y fath gyflwr,
fei na fedr, ac na fyn gyfranu yr help lleiaf

at y gorchwyl. Megys, pan ddaeth tywys-
°g y Dyd i demtio Crist, na chafodd efe ddim
ynddo o ochr ei fwriad ; felly pan ddelo
Ysbryd Crist, nid yw yn cael dim mwy o
annogaeth gan y pechadur, nac un blaid o
fewn castell yr enaid yn ei ffafrio, pan y mae
megys yn dechreu ei aragylchu ac ymosod
arno, ond y cwbl o alluoedd yr hoíl ddyn
mewn arfau i'w erbyn. Oddi yma y mae,
fod y fath attebion dirmygus yn cael eu
rhoddi i'r aml ws y mae pechaduriaid yn
gael i fwrw arfau i lawr :

" At yr eiddo ei

hun y daeth, a'r eiddo ei hun nis derbynias-
ant ef ;" Ioan i. 1 1. Erioed ni bu milwyr
mewn castell yn fwy diysgog o fwriad i ddal
allan yn erbyn ymddiddanion teg, ac offer

rhyfel eu gelynion, nag yw y galon anianol
i wrthsefyll yr holl foddion a arfera Duw
i'w darostwng i ufudd-dod. Gweithrediad-
au goreu yr enaid, "daearol, anianol, cy-
threulig" ydynt : Iago'ûì, 15. Felly, oddi
eithr i'r nef a'r ddaear ymgyfarfod, anianoi
ac ysbrydol foddio yr un archwaeth, Duw
a'r cythraul gyttuno, nid oes dim gobaith y
derbyn y pechadur, o hono ei hun, y cynnyg
a wna Crist ; nac yr ennillir ef trwj7- un
ddadl i fod yn foddlawn iddo, cyhyd ag y
byddo sail yr anfoddlonrwydd yn aros yn ei

natur ddaearol, anianol, a cbythreulig.

(2il.) Awn rhagom i ddangos y modd y
mae yr Ysbryd yn gwneud ei ddynesiad at

yr enaid, a'i weithrediadau arno tuag at

weithio ffydd. Yn awr, y mae dynesiad yr
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Ysbryd yn cael ei addasu at amryw gyn-

neddfau yr enflîd ; y penaf o'r rhai yw y
tair yma, y deall, y gydwybod, a'r ewyllyB.

Y mae y rliai hyn rel tair amddiffynfa, y
naill o fewn y llall, y rhai sydd raid eu gor-

esgyn oll cyn y cymmerir y dre| ; fy nieddwl

yw, cyn y darostyngir y pechadur 1 ufudd-

dodffydd. Atyihaihyn yn enwedigol y
gwna yr Ysbryil ei ddynesiad, gan weith-

redu â nerth hollalluog ar bob un o honynt,

a hyny yn y drefn yma. laf. Y mae yn

gwiieud ei ddynesiad at y deall, ac yn hwnw
y mae yn gweithredu goleuni. Ni wcithia

cfe mewn lle tywyll ; y peth cyntaf a wna
tuag at ffydd yw taraw ifenestr yn yr enaid,

a gollwng rhywfaint o oleu y nef i mewn
iddo. Oddi wrth hyn y dywedir fod cred-

irnwr yn " ymadnèwyddu yn ysbryd eu

nieddwl" (Eph. iv. 23)*, yr hyn a eilw yr un

apostol mewn lle arall yn adnewyddiad

mewn gwybodaeth (Col. iii. 10) ; wrth natur-

iaeth, ychydig a wyddom am Dduw, a dim

am Grist, neu ffordd iachawdwriaeth trwy-

ddo. Ehaid i lygaid y creadur ynte gael eu

hagor i ganfod ffordd y bywyd cyn y gall

trwy fFydd ddyfod i mewn iddi. Nid yw
Duw yn arfer trosglwyddo eneidiau i'r nef,

fel teíthwyr mewn llong, y rhai y cauir ar-

nynt dau fwrdd y llestr, ac ni chânt weled

dim ar hyd eu holl ffordd fr porthladd y
maent yn hwylio iddo. Pe felly, fe allesid

hebgor y weddi a roddodd y Salmydd, trwy

ysbrydoliaeth Duw, o blaid y Cenhedloedd

deilíion : Salm lxvii. 2 ;
" Fel yr adwaener

dy ffordd ar y ddaear, a'th iachawdwriaeth

ymlilith yr holl genhedloedd." Megys mai

nid eydsyniad noeth yw ffydd, heb ymddir-

ied neu oglud ar Gríst, felly nid cydsyniad

dall yw chwaith heb beth gwybodaeth. Os

wy t ti, gan hyny, yn parhau yn dy anwybod-

aeth dywyll, ac ni wyddost gymmaint a

phwy yw Crist, a ])heth a wnaeth er iach-

awdwriaeth })echaduriaid truain, a ])heth

eydd raid i tithau wneud er cael hawl yn-

ddo, yr wyt yn ddigon pell oddi wrth gredu.

Os nad yw y wawr wedi tori yn dy enaid,

vn llawer lìai y mae Haul y Cyüawnder

wedi cyfodi trw'y ffydd o'th fewn.

(2.) Wedi i Ysbryd Duw beri i oleu dwy-

fol dori i mewn i'r dealltwriaeth, yna y mae

yn gwneud ei ddynesiad at y gydwybod ; ac

ar Ìiono y mae yn gweithredu argylioedd-

iad : Ioan xvi. Ì8 ;
" Efe a argýhoedda y

byd," &C. Yn awr, am yr argyhoeddiad

yma, adlewyrchiad ydyw o oleuni y deall ar

y gydwybod, trwy yr liyn y mae y creadur

yn teiiuìo pwys a grym y gwirioneddau y
îiiae yn eu gwybod, fel ag i gael ei ddwyn
dan ddwfn ystyriaeth o honynt, Goleu,

mcwn pelydr'uuiawngyrch, nid yw yn eyn-

nhesu ; a gwybodaeth yn noíio yn yr ym-

enydd, nid vw yn cyffroi. Y mae y rlian

fwyaf dan yr efengyl yn gwybod fod anghred-

iniaeth yu bechod daumiol j ac nad oes un

enw i gael bywyd trwyddo ond enw Crifi

etto, leied sydd yn gwbod hyn yn effeithi

fel ag i gymmhwyso hyn at eu cydwybod
eu hunain, a chael eu cyffroi o herwydd
cyflwr wylofus eu huuain, y rliai ydynt

aughredinwyr, a'r bobl ddi-Grist ! Me$

y mae hwnw yn feddwyn euog yn ol y g
raith, yr hwna geir, ac a fernir ei fod

gyfry\v mewn llys cyhoeddus, neu o flî

awdíirdod gyfreithla\vn, with eglur dysti

aeth tystion ; felly y mae hwnw yn becliac

argyhoeddedig yn ol yr Ysgrythyr, yr h
a geir yn gyfryw ger brou ei gydwyt

ei hun (swyddwr Duw yn ei fynn

a hyny ar dystiolaeth cglur y trair.

ddygir i'w erbyn gan yr Ysbryd. Ÿn .

dj'wed, greadur truan, a wnacthpwydy
waith aìiyn erioed gan Ysbryd Duw
fel y gallech ddirnad yn well am y nm
profa dy hun wrth yr ychydig nodau
ynol o ddyn argyhoeddedig.

(laf.) Y mae pechadur gwir argyhoe

edig, nid yn unig wedi ei argyliocddi

pechod hwn neu arall, ond o ddrw^
rhyw bechod. Arwydd ddrwg yw, pan fy

dyn, fel mewn nwyd boethlyd, yn gwai

rhag un pechod, ac yn ddideimlad o bec

arall. Cydwybod anghysson nid yw yn ia

yn dyner mewn un peth, ac yn galed m<

peth arall
; y mae Ysbryd Duw yn gy«

yn ei orchwyl.

(2il.) Y mae y pechadur argyhoedde

nid yn unig wedi ei argylìoeddi o bee

yn y weithred, ond o'rystâd o Itechodliei

y mae ef nid yn unig dan ofid o blegi

gorchymyn hwn a dorodd, a'r drujM
arall a gamddefnyddiodd, oml o bleg

cyflwr y mae ynddo yn brcsennol hefyl

mae Pedr yn arwain Simon y swynwr
wrth un pèchod erchyll a wnaeth, at yr

tyriaeth o'r peth oedd waeth, y cyfiwr
{

ynol y canfu ef ynddo :
" Mi a'th '

mewn bustl chwerwder, a rhwymedig
anwiredd ;" Áct. viii. 23. Fc addefa 11;

nad ydynt yn gwneuthur fel y dylent, y
ni feddyliaut er dim mor wael am da:

eu hunàin, a bod eu cyflwr yn ddi wg

gyflwr o bechod a marwolaetli ; nryd I

yi- enaid argyhoeddedig yn ymddarost

dan y farn ynia o farwolacth, yn add

gyflwr, ac heb gelu ei achau. llhyw

aflauaf ydwyf, medd cfe, aelod i ddi

mor llawn o bechod ag yw y llyffant

wenwyn
; y mae fy lioll natur yn gor

mewn drygioni ; fel burgyn marw pwd

ei fudreddi a'i bydriad. r wyf yn bl

digofaint ;
yn etifedd cymmhwys

uffern ; a ])lie sathrai Duw íi i lawr yi

awr hon, nis gallwn yn gytìawn ddadleu

yn erbyn ci waith ; ond y mac yn fy np

wybod yr hyn a'i glanhâ ef oddi wrtl

wcdi gwneud â mi ddim cam yn y dden

(3ydd.) V mae y pechadur argyhoed-

uid yn unig yn coudemnio ei huu a
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a wnaeth, a'r hyn ydyw, ond y mae yn
lobeithio o hono ei hun, o ran dim a all

to wneud i'w achub ei hun. Y mae llawer,
myned mor bell ag i addef eu bod y

'nion aflanaf, wedi byw yn ddrygionus,
am hyny,;yn'haeddu marw; etto, wedi
Jynt roddi y rhaff am eu gyddfau trwy
nan-gondernniad, y maent mor bell o fod
üdi eu hargyhoeddi o'u hanallu eu hunain,

y maent yn gobeithio diangc trwy eu
difeirwch, diwygiad, a swp o ryw weith-
loedd da neu gilydd ; â'r rhai y meddyl-
it ennill yn ol eu cymmeriad g}'da Duw,
ail gael ei ffafr, y rhai a gollasant mor
hapus trwy eu pechodau gynt, A'r achos
iyn yw, bod aradr argyhoeddiad heb fyn-
yn ddigon dwfn i rwygo i fyny y gwreidd-
dirgelaidd hyny o hunan hyder, â pha
y mae calon pob pechadur wedi ei llygru
alaethus

; pryd y mae pob enaid a argy-
;ddwyd yn drwyadl gan yr Ysbryd yn
1 ei ddwyn i anobeithio ynddo ei hunan

;

ìae yn gweled ei fod tu hwnt i'w help ei

ì ; fel carcharor truan a gondemniwyd,
di ei lwytho â'r fath heiyrn trymion, fel

ìiae yn gweled yn ammhossibl ìddo (â'i

fl rym a'i ddyfais) ddiangc o ddwylaw
awnder. gyfeillion ! chwiliwch a aeth
orchwyl unwaith mor bell a hyn yn eich
idiau, ai nad do. Y rhan fwyaf o'r rhai
d yn darfod am danynt, nid eu cleíyd
d yn eu lladd, ond eu physj'gwr. Y
înt yn meddwl meddyginiaethu eu hun-
a hyn sydd yn eu gadael yn anfeddyg-

.ethol. Dywed, enaid, a ddarfu i Dduw
»ed dy hela di allan o'r llochesau yma,
mae cynnifer yn ymguddio ? A oes

Idwl cwbl wan ynot am y peth a elli

:ud rhag llaw, yn gystal a theimlad o'r
a wnaethost ? A wyt ti yn gweled

rn yn dy bechod, ac yn darfod â'th obaith
|t dy hunan ? A yrodd Duw di allan o'r

m yma, gan beri i ti gredu, pe yr arhosit
jpr hyder hunanol ar dy edifeirwch, di-
rfciad, a dyledswyddau, y traddodent hwy
jpi i ddwylaw cyfiawnder a llid Duw, pan
Hlont i'th erbyn ? Os do, yna yn wir ti

fengaist rhag un o'r rhwydau manylaf a
§ dyfais uffern wau.
Jtydd.) Y mae y pechadur argyhoeddedig
rçynunig wedi ei argyhoeddi o bechod,
ejag ì'w gondemnio ei hun, a darfod â'i

Hth ynddo ei hun, ond yn cael ei argy-
ijddi o'r ddarpariaeth lawn sydd yng
î ìnst i bechaduriaid euog ac ar ddarfod
í danynt (Ioan xvi) ; " Efe a argyhoedda
|

ijd o bechod ;" (adn. 9) ; "ac o gyfiawn-
«
" (adn. 10). Ac y mae hyn mor angen-

b diol a'r Ileill, i ragflaenori ffydd. Heb
h y mae dyn wedi ei argyhoeddi o bechod
ilebycach i fyued i'r crogbren gyda Iudas,
if syrthio ar gleddyf y gyfraith (fel y cyn-
ijiodd ceidwad y carchar ar ei un ef, pan
Jiodd ei gyüwr yn anobeithiol) nag i

feddwl dyfod at Grist. ì?wy aaat ddrws
un nad yw yn disgwyl focì ganddo ddim
i'w roddi.

Y drydedd gynneddf, a'r olaf, i ymdrin â
hi yw yr ewylrys ; ac ar hon (tuag at gen-
hedlu ffydd) y mae yr Ysbryd yn gweith-
redu adnewyddiad ; trwy yr hyn y mae yn
hyfryd, etto yn nerthol, ogwyddo yr ewyllys
(oedd o'r blaen yn gyndyn a gwrthnysig) i

wneuthur derbyniad o Grist, a dewisiad
rhydd a difrifol o hono, fel ei Arglwydd a'i

Iachawdwr. Dewisiad rhydd, meddaf ; nid
wedi eibwyo yn unig trwy ofn digofaint

;

fel y dichon un redeg dan benty ei elyn
mewn ystorm, er na buasai gymmaint ag yn
edrych tua'r drws ar dywydd teg. Dywed,
enaid, a wyt ti wrth dy fodd yn dewis Crist ?

felly yr oedd y ddyweddi ;
" Bu dda genyf

eistedd dan ei gysgod ef ;" Can. ii. 3. A
dewisiad difrifol meddaf hefyd, ymha un y
mae yr enaid yn pwj^so yn fanwl yr ammod-
au ar ba rai y cynnygir Crist, ac ar ol dwys
ystyried y cwbl, yn dra boddlawn iddyut,
ac yn ymwasgu âg ef. Fel Ruth, yr hon (er
i Naomi ddywedyd y gwaethaf er ei digaloni)
yr oedd cyfeillac'h ei mam er hyny yn rhy
dda ganddi i'w golli o herwydd y blinderau
oedd i'w dilyn. Dywed, enaid, a ddarfu i

Ysbryd Duw fel yma roddi ei allwedd eur-
aidd yng nghlo dy ewyllys, i agor drws tra-
gwyddol dy galon, a gollwng Crist, Brenin
y gogoniant, i mewn ? A ddarfu iddo, nid
yn unig agor llygad dy ddeall (megýs y
deffrôdd Pedr o'i gwsg yng ngharchar) a
pheri i gadwynau hurtrwydd ac a.nnheim-
iadrwydd syrthio oddi ar dy gydwybod, ond
hefyd agor porth haiarn dy ewyllys i'th
ollwng o garchar anedifeirwch, lle yr'oeddit
yn ddiweddar wedi dy folltio i mewn ? Ië,
a ddygodd efe di i guro wrth ddrws y nef
am dderbyniad, fel Pedr wrth d Mair, lle

yr oedd yr eglwys wedi ymgynnull ? Bydd
gysurus ; ti elli wybod yn sicr fod Duw
wedi anfon, nid ei angel, ond ei Ysbryd ei

hun, ac wedi dy waredu o law pechod, 8atan,
a chyfiawnder.
Ni a awn rhagom i brofi ein ffydd wrth

yr arwyddion priodol i wir ffydd ; ac a yn>
foddlonwn ar dri o honynt.

PENNOD V.

Lle y profir ein ffydd urth ei hufudd-dod; gyda
rhai nodau neülduol sydd yn argraphedìg ar
ufudd-dod ffydd.

1. Mae y fiydd ragorol werthfawr yma
yn yr addewid, yn gweithio ufudd-dod i'r

gorchymyn. Mae Abraham yn hynod am
ei ufudd-dod : nid oedd gorchymyn yn an-
nerbyniol ganddo un amser, pa mor anhawdd
bynag fyddai. Gwas ufudd yw hwnw yn
wir, yr hwn, wrth ddim ond clywed taraw-
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iad troed ei feistr, a adawa bob peth, ae a

red yn ebrwydd i wybod meddwl ac ewyllys

ei feistr. Y fath was oedd gan Dduw yn

Abraham :
" Pwy a gyfododd y cyfiawn o'r

dwyrain, a'i galwodd at ei droed f" Esa. xli.

2. Ond pa beth a roddodd gychwyniad yn

ufudd-dod Abraham? Gweìwch am hyn

yn Ileb. xi. 3: " Trwy ffydd, Abraham, pan

ei galwyd, a ufuddhaodd, gan fyned i'r man
yr oedd efe i'w dderbyn yn etifeddiaeth ;

ac

a aeth allan," &c. JSÍegys mai ammhossibl

yw rhyngu bodd Duw heb ffydd, felly am-

mhossibl vw peidio dymuno rhyngu ei fodd

ef gyda ffydd. Iawn y gellir cyfrif hwnw
yn eilun, sy ganddo ddwylaw, ond ni weithia;

traed, ond ni rodia yn neddfau Duw. Ond
cyn gynted ag yr iachaodd Crist fam gwraig

Pedr, fe ddywedir, " Hi a gododd ac a was-

anaethodd arnynt ;" Mat. viii. 15. Felly y
mae yr enaid crediniol yn sefyll i fyny ac

yn gweini i Grist mewn diolchgarwch ac

ufudd-dod. Nid un ddiog yw ffydd : y raae

yn tueddu yr enaid, nid i gysgu, ond

i weithio ; ac yu danfon y creadur, nid i'w

wely, i chwyrnu ei amser heibio mewn
syrthni ac esmwythder, ond i'r maes. Nos
anwybodaeth ac anghrediuiaeth oedd yr

amser cysgu ; ond wedi i Haul Cyfiawnder

godi, a'i bod yn ddydd yn yr enaid, yna y
mae y creadur yn codi ac yn myned allan

i'w waith. Y geiriau cyntaf sydd yn dyfod

o enau ffydd yw y rhai hyny o eiddo Saul

ar awr ei ddychweliad, " Arglwydd, beth a

fyni di i mi ei wneuthur ?" Act. ix. 6. Y
mae ffydd megys yn troi yr Iorddonen yn

ei hol, ac yn newid holl rediad y dyn :
" Yr

oeddym ninnau gynt (medd yr apostol) yn

annoethion, yn anufudd," &c; Tit. iii. 3.

" Eithr pan ymddangosodd daioni a chariad

Duw ein IachawdwTr tuag at ddyn " (adn. 4);

yna fe drôdd y rhod, fel y mae yn canlyn

yno. Ac am hyny tynwch eich bysedd

budron oddi ar yr addewid, a pheidiwch yra-

honi fod genych ffydd, os ydych blant Bel-

ial, a'ch gyddfau heb rydd ymostwng dan

iau ufudd-dod. Gall y cythraul ei hun
fyned yn lle credadyn mor hawdd ag enaid

anufudd. Gall ddangos pethau ereill gym-
maint a thithau. A wyt ti yn ymhoni o'th

wybodaeth ? Mi dybygwn y gellit addef

fod y cythraul yn amgenach ysgolhaig na

thi, a hyny mewn gwybodaeth Ysgrythyrol.

A wyt ti yn credu fod y Beibl yn wir ? Ac
omd yw yntau yu credu yn gadarnach ? A
wyt ti yn crynu ? Mae efe yn crynu mwy.
"üfudd-dod yw yr hyn y mae yn ddiffygiol

o hono ; a hyn sydd yn ei wneud yn gyth-

raul, ac a'th wna dithau yn debyg iddo

hefyd.
Cwest. Ond chwi ellwch ofyn pa argraph

sydd i'w gael ar ufudd-dod ffydd ag a'i gwa-

hana oddi wrth bob rhith o hono ? o blegid

y mae llawer o bethau golygus yn debyg i

ufudd-dod nas grwgnach cythraul i ni eu cael.

At. Cymmerwch y ddau arwydd yma
ufudd-dod ffydd.

laf. Mae ufudd-dod ffydd yn dechr^u

y galon, ac oddi yno y mae yn ymledu
dyn oddi allan, tiyd oni feddianno yr ho

ddyn â rhyw ymdrech ddifrifol. Meg;
mewn bywyd naturiol, y rhan gyntaf syc

1

yn byw yw y galon ; felly y galon y m;

ffydd yn ddarostwng gyntaf i ufudd-do

Fe'i gelwir yn " ffydd sy'n puro y galon

Act. xv. 9. A'r Éhufeiniaid crediuiol

ufuddhasiiit o'r galon i'rffurf oathrawiae

a draddodwyd iddynt : Rhuf. vi. 17. Oi

y mae gau fiydd (sy'n dynwared y wirffyd

fel y mae ceífyddyd yn dynwared natur)

dechreu oddi allan ac yn diweddu yno. H<

weithredoedd hardd* y rhith-grediniwr,

maent yn debyg i'r lliw prydferth ar wyn
delw, y

Tr hwn sydd yn dyfod, nid oddi wr

egwyddor o fywTyd ag sydd oddi fe*

ond oddi wrth waith y paentiwr oddi alh

Y fath oedd y rhai hyny, yn Ioan ii. 23,

rhai y dywedir eu bod yn credu. " Ond
ymddiriedodd yr Iesu iddynt am dano

hun" (adn. 24); aphaham? gwelwch cu

25 :
" o herwydd yr oedd efe yn gwybod

beth oedd mewn dyn." Nid oedd y poi

paentiedig a'r gwyneb hardd oddi allan

ei ddallu ef: fe wyddai beth oedd me
dyn ; a thrwy y wybodaeth hono fe wyd
eu bod yn bwdr oddi mewn, yn ddrygionr

galon, cyn i'r llinorod dori allan ar eu cn

o ymarweddiad allanol.

Cwest. Ond pa fodd y gallaf wybod 1

fy ufudd-dod yn ufudd-dod y galon ?

At. Os o gariad y mae yn tarddu,'

ufudd-dod y galon ydyw. Hwnw sydd

llywodraethu y galon, sydd wedi caél

chariad hi. Mae yn rhaid i'r castell gac

roddi i fyny pan fyddo yr hwn sydd yr

gadw ac yn dwyn yr agoriadau yn ymd(

ostwng. Cariad w y ddihewyd sydd

cadw y castell brenhinol yma— calon d

y neb sy'n cael ein cariad sy'n cael ein ca

Ac yu wir, trwy hyn y mae ffydd yn d^

y gàlon i ymddarostyngiad ac ufndd-dc

Dduw ; sèf trwy ei roddi dan gyfraith

iad. Mae " ffydd yn gweitliio trwy garií

Gal. v. 6. Hi weithia gariad yn gyu

yna y mae yn gweithio trwyddo. S
crefftwr

;
yn gyntaf, fe finia ei arfau

;

y mae yn tori ac yn cerfio â hwynt. ì

y mae ffydd yn hogi cariad yr enai<

Dduw, ac yna yn gweithio trwyddoJ

fel y cerfiwr deìwau, wrth ddechreu r

ddarn o waith manwl (yn teindo ei ddw^

yn farwaidd gan anwyd, fel na fedr dri

arfau mor hwylus ag y dylai) fe a ä yn gy

at y tân, ac a ymrwbia yn ei wres, hyd r

delo ei fysedd, oedd yn sythion amarwí

i fod yn ystwyth
;
yna y mae yn taraw

waith. Felly y mae ffydd yn dwyn yr e

(oedd yn farwaidd ac ammharod ddigo

bob dyledswydd) i'r myfyrdod am ang
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mharol gariad Duw yng Nghrist tuag ato
;

ac wrth y tân yma y mae yn ei gadw, hyd
oni ddechreuo ei serchiadau ennyn, a dyfod

i deimlo peth cariad at Dduw ; acyna y mae

|íy Cristion yn ymgynnhyrfu dros Dduw â'i

Irym a'i egni.

Cwest. 2il. Ond pa fodd y gallaf wybod
fod fy ufudd-dod yu tarddu o gariad ?

I At. Mi a'ch anfonaf at Ioan i gael eglur-

!hâd o hyn (1 Ioan v. 3) :
" Hyn yw cariad

Duw ; bod i ni gadw ei orchymynion ; a'i

íorchymynion ef nid ydynt drymion." Dy-
Iwed, enaid, pa gyfrif sydd genyt o'r gor-

ebymynion ? A wyt ti yn edrych arnynt
fel cadwyn haiarn am dy goesau, ac arnat

dy hun fel carcharor o achos eu rhwymiad
hwynt ? Neu a wyt ti yn eu prisio fel cadwyn
aur am dy wddf, ac yn cyfrif dy fod mewn
ffafr enwedigol gyda Brenin y nef, am ei fod

ÿn rhoddi i ti yr anrhydedd o'i anrhydeddu
ef, trwy ei wasanaethu ? Dyma fel yr oedd
lcyn enwoced brenin ag a fu yn y byd erioed

:

" Pwy ydwyf fi, a phwy yw fy mhobl i, fel

y caeni rym i offrymu yn ewyllysgar fel

Shyn ?" 1 Cron. xxix. 14. Nid, pwy ydwyf
ö, fel y cawn fod yn frenin ar iy mhobl ?

Nid, pwy ydwyf fi,fely gwasanaethent hwy
fi ? ond fel yr aurhydeddit ti fi â chalon i'th

wasanaethu di gyda hwynt ? Y mae yr un
gwr sanctaidd, mewn lle arall, yn son am
bechod, fel ei garchar, ac am ufudd-dod fel

äi ryddid ;
" Bhodiaf hefyd mewn eangder

;

d herwydd dy orchymynion di a geisiaf ;"

Salm cxix. 45. Pan rydd Duw iddo galon
äang mewn dyledswydd, y mae mor ddiolch-
^ar ag yw dyn, oedd yn rhwym mewn ca,r-

.phar, pan gaffo ei ollwng yn rhydd, fel y
tadlo ymweled â'i gyfeillion, a dilyn ei alw-

ì ìdigaeth. Yr unig beth trallodus i enaid
i ;ydd yn caru yw cael ei luddiasyn eiufudd-
ípod. Hyn sydd yn peri i'r cyfryw un fod
nor ddifater am y byd, ac am fyw ynddo

;

b herwydd fod y fath bwn arno yn ei

orchwyì, a llawer gwaith yn ei gadw oddi
tvvrtho. Yn debyg i was ffyddlawn cyd-
t.vybodol, sydd yn gloff neu glafaidd, ac ni

|

r

edr wneuthur nemawr o wasanaeth i'w
f'eistr ; O ! mor boenus yw o'r achos ! Fel
fiyn y mae yr enaid sydd yn caru yn ym-
pfidio fod iddo roddi Duw i'r fath draul
íirno, a bod mor anfuddiol er hyny ! Dy-
|ved, enaid, ai dyma dy egwyddor ? os felly,

jendigedig wyt ti gan yr Arglwydd. Fe
)rawf hyn dy fod yn meddiannu gem o ddau
aen gwerthfawr, nad yw meini coronau
loll frenhinoedd y byd mor deilwng i'w
ymmharu iddo ag yw pentwr o lwch neu
loin iddynt hwy. Y gem wyf yn feddwl, a
^neir i fyny o'r pâr yma o rasau, ffydd a
|:hariad

; y rhai hyn ydynt eiddot ti ; a
hyda hwynt, Duw, a'r cwbl a fedd, ac ydy w.
)nd os yw gorchymynion Duw yn drymion
^enyt (fel y maent gan bob calon anianol),
ic os wyt yn cyfrif dy hun yn rhydd, pan

2 D

fedri ddiangc oddi wrth ddyledswydd atryw
bechod (fel y gwna yr anifail, pan dyner
ei goler a'i ollwng i'w borfa fras yn ol)

; yn
awr yr wyt lle y dymunit fod, ac a fedri
ddangos dy fywiogrwydd yn wych ; ond pan
gaffo cydwybod di i'r ddaìfa, yna yr wytyn
syn a phendrwm drachefn . O ! y mae hyn
yn profi nad oes ynot ddim caiiad atDduw,
nac yn ganlynol ddim fíydd wirioneddol ar
Dduw. Anifail diles yw hwnw nad oes dim
byw ynddo ond yn y borfa.

2. Y mae ufudd-dod ffydd yn llawn o
hunanymwadiad. Y mae ffydd yn cadw y
creadur yn isel, megys o ran yr hyn y mae
yn ei feddu, felly hefyd o ran yr hyn y mae
yn ei wneuthur ;

" Byw ydwyf ; etto nid
myfi, ond Crist sydd yn byw ynof fì ;" Gal.
ii. 20. Fel pe dywedasai, attoíwg, na cham-
gymmerwch fi

;
pan wyf yn dywedyd, byw

ydwyf, nid fy meddwl yw fy mod yn byw
trwof fy hun, neu o honof fy hun, ond Crist
sydd yn byw ynof fi. Yr wyf yn marw-
hau fy llygredigaethau, ac yn gorchf\rgu
temtasiynau ; ond dyledwr ydwyf i Grist
am nerth. Nis gall neb ysgrifenu yma, fel

wrth ddelw coffadwriaeth y Pab Adrian
(lle yr oedd y man y ganwyd ef yn cael ei

enwi, a'r brenhinoedd a'u codasent o radd i

radd, hyd nes y dringodd i gadair y pab, ond
Duw yn cael ei adael allan o'r ystori), rhyw
un a chwanegodd oddi dano, Nihil hic Deus
fecit :—ni wnaeth Duw ddim er y dyn yma.
Nag e, y mae Paul sanctaidd, a phob cred-
adyn gydag ef, yn cydnabod Duw fel yr
unig achos, a'r rhad-roddwr o bob daioni y
mae yn ei feddiannu, ac yn ei wneuthur. Nid
oes cywilydd arnynt gyfaddef i bwy y maent
yn rhwymedig am }

T cwbl. Dyma y "plant
a roddes Duw i'th was," ebe Iacob : Gen.
xxxiii. 5. A dyma y gwasanaeth y cyn-
northwyodd Duw o'i ras fi ynddo, medd
Paul ; 1 Cor. xv. 10; "Mi a lafuriais yn hel-

aethach na hwynt oll ; ac nid myfi, ond gras
Duw yr hwn oedd gyda mi ;" o rad rodd
Duw y mae y cwbl. O ! mor ochelgar yw
y saint rhag ysgrifenu eu heuwau eu hunain
wrth eu gweithredoedd da, eu doniau, a'u

defnyddioldeb ! "A elli di (meddai y brenin
wrth Daniel) fynegi i mi y breuddwyd a
welais?" Daìi.ii. 2ö. Yn awr, craff'wch, nid
yw efe yn atteb, fel yr astronomyddion
beilchion, adn. 4, "ni a fynegwn y deongl-
iad :" iaith addas oedd hon ganddynt hwy,
y rhai nid adwaenent Dduw ; ond nid gan
Daniel, gwas y Duw byw ; er fod y dirgel-

wch wedi ei ddadguddio iddo, ac y medrai

y pryd hwnw fynegi i'r brenin ei freuddwyd

;

etto gofalus oedd i beidio liadrata dim o
ogoniant Duw ; ac am hyny y mae yn atteb

y brenin trwy ddangos beth a allai ei Dduw
wneuthur, yn hytrach nag efe ei hun ;

" Y
mae Duw yn y nefoedd yn dadguddio dir-

geledigaethau," &c. A pha beth sydd yn
gwneud Daniel mor hunanymwadol 1 Yn
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ddîau yr aclios oedd, am ei fod wedi cael y
dirgelwcb gan Dduw trwy ei ffydd wrth or-

sedd gras, fel y cewch yn adn. 17, 18, 19.

Y ffydd hono a'i dysgodd i geisio y drugar-
edd gan Dduw, a'i galluogodd hefyd i'w

wadu ei hun, a rhoddi yr holl ogoniant o
honi oddi wrtho ei hun i Dduw. Fel y iuae

afouydd yn tywallt eu ffrydiau eilchwyl i

fynwes y môr, o'r lle y cawsant hwynt }
rn

y dechreu, felly y mae dyuion yn rhoddì
gogoniant y peth a wnelont, i'rhyn y gwnânt
ef trwyddo. Os ânt ynghyích un anturiacth

yng ngrym eu synwyr, neu eu medrusrwydd
eu hunain, chwi a'u cewch hwynt yn dwyn
eu haberth i'w rhwyd a'u ballegrwyd, fel y
rhai hyny yn Hab. i. 16. Nid rhyfedd clyw-

ed Nebuchodonosor (yr hwn nid edrychodd
yn uwch nag ef ei hun wrth adeiladu) yn
rhoddi gogoniant ei Fabilon fawr iddo ei

hun : Dan. iv. 30 ;
" Onid hon yw Babilon

fawr, yr hon a adeiledais i yn freuhindy
yng nghryfder fy nerth, ac er gogoniant fy

rnawrhydi ? " Ond y mae ffydd yn dysgu y
creadur i ddileu ei enw ei hun, ac ysgrifenu

enw Duw yn ei ]e, ar y cwbl a fedd ac a
wna. Pan y mae y gwTeision (yn Luc xix)

yn dyfod i roddi eu cyfrifon i fyny i'w Har-
glwydd, bob un am ei bunt, mor ostyngedig
a hunanymwadol y mae y rhai a fuasai

ffyddlawn i'w chwauegu yn siarad !

M Ar-
gíwydd, dy bunt a ennillodd ddeg punt,"

medd y cyntaf : adn. 16. "Dy bunt di a

wnaeth bum punt," medd un arall: adn. 18.

C'raffwch, nid myfi a ennillais ; ond, dy bunt
di a ennillodd ddeg, a phump. Nid can-

mawl eu hunain y maent, ond cydnabod eu
Harglwydd yn rhoddwr o'r swm dechreuol,

a'r cynnydd hefyd—dy bunt a ennillodd
;

hyny yw, dy roddion a'th ras, trwy dy gyn-
nortìiwy di a'th fendith, a ennillasant hyn
yn chwaneg. Yn unig yr hwn a wnaethai
leiaf, sydd â'i ymffrost ganddo, ac a ddywed
i'w Arglwydd gymmaint a wnaethai efe

;

" Wele dy bunt, yr hon sydd genyf, wedi ei

dodi mewn napcyn." Ymffrostwyr mawrion
yw y gwTneuthurwyr lleiaf.

PENNOD VI
Dau o briodol nodau ffydd ; y mae yn ff>/nnoncìl

yiccddi, ac yn unjfurf yn ci gweithrediad.

2. Mae gwir ffydd yn ffynnonell gweddi.

Gwcddi, plentyn ffydd ydyw : ac megys y
mae plentyn yn dwyn enw ei dad, felly y
mae gweddi—enw ffydd : ei theitl yw gweddi

y lfydd : Iago v. 15. Gweddi, gwiranatur-
iol anadl ffydd ydyw : trwy ei dwy ran hi,

sef erfyniad a diolch (fel y corph drwy ys-

gogiad dwbl yr ysgyfaint), y mae y Cristion

yn sugno i mewn drugaredd oddi wrth
Dduw, ac yn anadlu yn ol y drugaredd hono
mewn diolcìigarwch i Dduw. Ond heb ffydd

liis gallai WUeUthur un o'r rhai hyn. Nis

gallai trwy erfynîad sugno i mewn drugafl
edd Duw :

" O blegid rbaid yw i'r ne'u syn
dyfod at Dduw, gredu ei fod ef, a*i fod "vn
obrwywr i'r rhai sy'n ei geisio ef;" lùb.
xi. 6. Nis gallai chwaith ddychwelyd di-

olch i Dduwheb ffydd. Rhaid oedd i Da-
fydd gael ei galon yn barod cyn y galhìi
gauu a chanmawl : Salm cviii. Mae rhoi
diolch yn weithred o hunanymwadiad:
ffydd yn unig a ddengys i ni y ft'ordd allan
o'n drysau eiu liunain. Ac megys nas gall

y creadur weddîo (fy meddwl yw, nitìwn
modd cymmeradwy) 'heb ffydd, felly gyda
ffydd nis gall lai na gweddio. Mae y cre-

adur newydd (fel ein babanod yn eu geued-
igaeth naturiol) yn dyfod ì'r byd uau
waeddi. Ac am hyny y mae Crist yn ei

ddwyn fel newydd mawr i Ananias am
Öaul (credadyn newydd eni), " AVele y mae
yn gweddi'o;" Act. ix. 11. Ond ai peth
rhyfedd iawn oedd gwTeled areiliniaumewn
gweddi un a ddygasid i fyny wrth draed
Gamaliel, ac oedd yn Pharisead mor fanwH
Nag e yn ddiau, yr oedd y sect yma yn ym-
ogoneddu yn eu hymprydiau a'u gweddiau;
ac am hyny, gan ei fod yntau yn ofalus yn
ei ffordd, diammheu ei fod yn 3

rmarfer â'r

rhan allanol o'r gwaith ; ond erioed ni bu
ganddo ysbryd gweddi, hyd yn awr, pan y
cafodd ysbryd gras i gredu yng Nghrist
Iesu. Ac am hyny, os mynwch broíì eich

ffÿdd, rhaid ei phrofi, nid wrth eich bod yn
gweddio yn unig, ond wrth ryw nodauneill-
duol y mae ffydd yn eu hargraphu ar weddi.
Yii awr, y mae tri o weithrediadau drwy ba
rai y mae ffydd yn dadguddio ei hun mewn
perthynas i'r ddyledswydd hon o weddi.

laf. Y mae ffydd yn gweithredu cyffroad,

drwy yr hyn y mae yn cynnhyrfu y Cristion

i weddio. 2il. Cynnorthwy mewTn gweddi.
3ydd. Cynnaliaeth ar ol gweddi.

DOSB. i.

laf. Y mae ff}Tdd yn gweithredu cyffroad,

drwy yr hyn y mae yn gwasgu y Crfstion ac

yn ei gymmhell 3
rn effeithiol i weddio. A

hyn y mae yn ei wneuthur, yn gyntaf, drwy
egluro i'r creadur ei dlodi a'i angen: ac

hefyd y cyflawnder sydd i'w gael oddi wrth
Dduw yng Nghrist er tori ei angen : dyma
ddau beth a ddefnyddia ffydd fel rhesymau
cryfion i annog yr enaid at y gorchwyl. Fel

y dywedodd y gwahangleifion wrth eu gil-

ydd, " Pa ham yr ydyin ni yn aros yma nes

ein meirw? Os dywedwn ni, Awn i'r

ddinas, newT3'n sydd yno, a ni a fyddwn
feirw : ac os trigwn yma, ni a fyddwn feirw

hefyd. Am hyny deuwcli yu awr, ac awni
wersyll y Syriaid : o chadwant ni yn fy^,

byw fyddwn; ac os lladdaut ni, byddwn
feirw;" 2 Brcn. vii. 3, 4. Yr un'modd y
mae ffydd yn cyffroi yr enaid i weddio: oa

arosi wrth dy ddrws dy hun, O fy enaid,

yr wyt yn sicr o newynu a threngu. Be
a weli di ynot u\ Ihíd, ond prinder a .
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Bara nid oes, liac arìan i'w brynu yn dy d
dì: cyfod gan hyny, aphrysura atríy Dduw,
fel y cadwer dy fywyd. Ò syrs, a ydyw y
teinilad tufewnol yma o'cli angenion yn
gwasgu arnocli ? ymwasgwch at orsedd gras
fel yr unig ffordd i gael cynnorthwy : chwi
ellwch obeithio mai fíydd sydd yn eich dan-
fon. Ffydd yw egwyddor ein bywyd new-
ydd; "Byw yr ydwyf (medd Paul) trwy
itfydd mab Duw;" Gal. ii. 20. Y bywyd
yma, gan ei fod yn wan, y mae yn ymgais ac
yn gwaeddi am faeth, a hyny mor naturiol
a'r baban newydd eni am laeth y fron.

Gan hyny, os wyt yn cael fod y teimìad tu-
fewnol yma yn dy annog a'th gymmhell i

waeddi ar Dduw, y mae yn arwydd fod
egwyddor o fywyd—ffydd wyf yn feddwl
—o'th fewn.

Gwrth. Ond ai ni ddichon anghredadyn
weddio mewn teimlad o'i angenion, a bod
dau wasgfa dufewnol o'r herwydd, a bâr
iddo weddîo yn dra theimladol ?

At. Y mae gwahaniaeth rhwng angenion.
Y maent naill ai yn ysbrydol ai yn gnawd-
ol. Nis gellir gwadu na ddichon anghred-
adyn fod yn ddigon teimladwy^ o angenion
cnawdol allanol, a churo yn uchel wrth
borth y nef am gymmhorth. Ni a'u cawn
yn " udo ar eu gwelyau : yn ymgasglu amd a meluswin ;" ílos. vii. 14. Y mae cri

gan y creadur, a chri gan y creadur newydd.
Y mae gan bob creadur gri naturiol am y
peth a fyddo gyfaddas i'w naturiaeth. " Y
cenawon llewod a ruant am ysglyfaeth, ac a
geisiant eu bwyd gan Dduw ;" Balm civ. 21

.

Ónd rhoddwch gig i'r llew, ac ni rua efe o
eisieu porfa ; rhoddwch borfa i'r ych, ac ni
frefa am gig. Felly, os caiff dyn di-ffydd,
di-ras, ei lonaid o'i ymborth cnawdol, a'i

fwyniant anianol, prin y cewch ei glywed yn
cwyno gan angenion ysbrydol. Gan hyny,
wrth gri am bethau ysbrydol y dylech broti*

eich ffydd. Os gelli weddio o'r galon am
gariad at Grist, ffydd ynddo, neu ryw ras
aralì, gan deimlo dy eisieu o honynt, fel dyn
newynllyd o'i fwyd, gelli benderfynu yn
sicr fod ynot yr egwyddor yma o fywyd
newydd, yr hon, trwy ei sugn (fel y gwythi-
enau yng ngwaelod y cylla) sydd yn dy roddi
mewn poen hyd nes cafíb ei gwrandaw a'i

digoni. O herwydd gan fod y grasusau yma
yn briodol i'r creadur newydd, nis gall neb
eu gwir ddymuno ond a fyddo yn greadur
newydd.

Drachefn, Y mae flydd yn annogi weddio
oddi wrth yr hyfrydwch tufewnol sy ganddi
mewn cymmundeb â Duw ;

" Minnau(medd
y Salmydd) nesau at Dduw sy dda i mi :" yn
awr, craffwch ar y geiriau nesaf, " yn yr Ar-
glwydd y gosodais fy ngobaith ;" Salm
lxxiii. 28.

^
Y mae yn bleser genym edrych

yn fynych i'r fan lle y rhoisom ein trysor i
gadw. Yr oedd y gwr sanctaidd yma wedi
rhoddi ei enaid a'r cwbl a feddai i Dduw

trwy ffydd, i'w cadw yn ddiogel iddo; acyu
awr, ei hyfryduch yw bod yu fynych gyda
Duw, am mai ganddo ef y mae yr hyn a'i
gwna yn dra boddlawn wrth edrych arno.
Trwy fíÿdd y mae yr enaid yn cyfammodi â
Christ: yn awr, wedi ei dyweddîo âg ef,
nid rhyfedd ei bod yn dymuno cymmundeb
âg ef. A chan mai gweddi yw y man cyf-
arfod lle y mae Crist a'r enaid yn dyfod
agosaf at eu gilydd tu yma i'r nefoedd, am
^yny, gwelir y credadyn yn mynych rodio y
ffordd hono. A elli di ddywedyd, enaid
tlaw^d, mai dy neges wrth weddio yw cael
gweled wyneb Duw ì Ai cymmundeb â
Duw, a dim llai na hyny, sydd yn boddloni
ac yn dadebru dy enaid mewn gweddi ì Yn
sicr, fe gafodd Duw dy gred

;
pe amgen, nis

gellit mor rwydd roddi dy gariad iddo, a
chymmeryd hyfrydwch ynddo.

DOSB. ir.

2il. Y mae ffydd yn dwyn cynnorthwy
mewn gweddi. I roddi esampl ond mewn
dau beth neillduol :

—

_
(laf.) Y mae ffydd yn cynnorthwyo yr en-

aid â thaerineb. Ffydd yw y gras gafael-
gar: y mae yn dyfod i fyny yn agos at
Dduw, yn cymmeryd gafael ar Dduw, ac
nid haw^dd y cymmer ball. Y mae yn en-
nyn yr holl serchiadau ac yn eu gosod ar
waith. Dyma lygad yr enaid, â'r hwn y
mae yn canfod y budreddi, yr uffern sydd
ymhob pechod ; a thrwy ganfod, yn cyfíroi

y galon, ac yn ei thoddi i dristwch wrth
daenuei fíieidd-dra o flaen yr Arglwydd.
Ni raidi'r creadur yn awr wrth wynwyn
i beri iddo wylo: y mae y dagrau yn
rhedeg yn naturiol fel dwfr o'r ffynnon.
Y mae ffydd hefyd trwy ddrych yr addewid
yn gwneud amlygiad o Grist i'r enaid yn
rhagoriaethau ei berson, ei gariad, a'i radau,
nes y byddo hi wrth yr olwg yn clafychu o
hiraeth ar eu hol, ac yn cael y fath wasgfeu-
on o gariad, fel y mae yn rhaid anfon elrch-
ion a llefain cryf am yr hyn y mae yn eî
ddymuno mor daer. Ië, ym mhellach, ymae fíydd nid yn unig yn codi blys ar y cre-
adur^trwy osod godidogrwydd Crist a'i

ras o'i flaen, ond hefyd yn ei gynnorthwyo â
dadleuon ac yn ei helpio i'w trin a'u defn-
yddio yn wrol a buddugoliaethus gyda'r
Hollalluog. Erioed ni wyddai pa beth i

wneuthur âg addewid mewn gweddi, hydyr
awr y dysgodd ffydd iddo ei gwásgu ar
Dduwgyda gostyngedig hyfder :

" Pa beth
a wnai i'th enw mawr ?" medd Iosuah gred-
iniol (los. vii. 9) ; fel pe dywedasai, Yr wy

t

mor rhwym wrth dy bobl trwy addewid a
llw, fel nas gelli eù gadael i ddarfod am
danynt, heb i'th enw gael gwaradwydd o'u
herwydd. Y mae flydd yn toddi yr addew-
idion i ddadleuon (fel y gwna y milwr yplwm yn fwledi), ac yna yn cynnorthwyo y
Cristion i'w danfon gyda grvm i'r nef
mewn gwedcü wresog, tra y mae addewid
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yng ngenau anghredadyn yn debyg i ergyd
yn ífroen gwn heb dân i'w ollwng aílan. Ò !

mor oerllyd a marwaidd y syrth adilewid
oddi wrtho mewn gweddì ! y mae yn dy-
wedyd addewidion; ond nia gall eugweddîo
na'u gwasgu. Ac am hyny, profa dy liun,

nid wrth dy weddi'o noetb, ond wrth dy
daerineb mewn gweddi ; a hyny, nid wrth
gynnhyrfìad dy ysbrydoedd corphorol, ond
wrth ysgogiad tufewnol dy enaid a'th ys-

bryd
;
pa uu a wyt ti yn cael dy weithio i

ddadleu yr addewid, a'i gwasgu ar Dduw
gyda gostyngedig hyfder, ai nid wyt.

(2il.) Y mne ffydd yn galluogi yr enaid i

barhau yn y gorchwyl.
Fe ddichon gau ffydd ddangos peth byw-

iogrwydd wrth gychwyn, ond hi fiinamewn
amser. " A eilw rhagrithiwr ar Dduw bob
amser?" lob xxvii. 10. Nawna; fel y mae
yr olwyn yn gwisgo wrth droi nes y toro o'r

diwedd, felly y mae y rbagrithiwr—y mae
yn gweddio nes blino ar weddi'o. Ilhyw-
beth neu gilydd a bâr iddo mewn amser
syrthioallan a r ddyledswydd,yr hon ni bu ei

galon erioed yn ei charù ; ond y mae gan
y gwir gredadyn hyny o'i fewn a'i gwna
yn ammhossibl iddo yn gwbl roddi heibio
gweddio, oddi eithr iddo hefyd ddarfod â

chredu. Gwir anadl ffydd yw gweddi ; at-

taliwch anadl dyn, a pha le ymae? Y mae
yn wir y gall y credadyn trwy ei ddiofalwch
ei hun deimlo mwy o anhawsder i gyrchu ci

anadl erfyniol y naill amser na'r llall (í'el y
mae gyda'r anadl naturiol pangaffom anwyd),
Och ! pwy sy mor ofalus am iechyd ei enaid
nad oes ganddo achos i gwyno am hyn ? ond
i ffydd fyw, ac anadl gweddi fod wedi cwbl
ddarfod, sydd ammhosibl. Ni a gawu, pan
oedd Dafydd ond wedi attal ei auadl ychyd-
ig yn hwy nag arferol, y fath anhwyl y taíl-

odd hyn ef iddo, hyd oni esmwythawyd ar-

no trwy dywallt ei enaid mewn gweddi :

" Tewais, a'm dolur agytfìôdd: gwresogodd
fy nghalon o'm mewn: tra yr oeddwn yn
myfyrio, ennynodd tân, ac mi a lefarais â'in

tafod. Arglwydd, par i mi wybod fy niw-
edd ;" Salm xxxix. Wyt ti, O ddyn ! yn cacl

dy hun dan angenrheidrwydd i weddi'o, fel

baban bach, yr hwn nas gall lai na gwaeddi
pan fyddo dolur arno, neu rywbeth yn eis-

ieu, am nad oes ganddo un ílbrdd i'w hel])io

ei hun ond gwaeddi i brysuro help oddi
wrth ei fam neu ei fammaeth ì Gan fod
angenion, pechodau, a phrofedigaetháu y
Cristion yn parhau i ddychwelydarno, nis
gall yntau lai na pharhau i weddi'o i'w her-
byn ;

" O eithaf y ddaear y llefais atat,"

medd Dafydd : Saìm lxi. 2. Fel pe dywed-
asai, Pa le bynag y byddwyf, mi a'th chwil-
iaf di allan: carchara fi, gyr fi o'm gwlad,
neu gwna y peth a fynost â fi, ni chei lon-
ydd genyf :

" Preswyliaf yn dy babell byth ;"

adn. 5. Ond pa fodd y gallai Dafydd
wneuthur hyny, wedi ei yru ymhell oddi

wrthi? Yn sicr.trwy weddi yroedd ei fedd-
wl

: y mae y Cristion llefgar yn dwyn pab-
ell i'w ganlyn. Tra y gall Dafydd ddyfod
i'r babell, nid yw yn esgeuluso hyny ; a plian
nas gall, gan glefyd, alltudiaeth, &c, yna
efe a edrych tuag ati, ac a addola Dduw yn
y maes agored, mor wresog a phe byddai
ynddi. " Cyfeirier fy ngweddi ger dy fron
fel arogldarth ; a dyrchafiad fy nwylaw fel

yr ofFrwni prydnawnol ;" Salm cxli. 2^
meddwl y mae am amser pryd nas gallai
ddyfod i offrymu aberth yn y babell.

DOSB. III.

3ydd. Y mae ffydd yn dwyn cynnaliaeth
ar ol gweddi.

(1.) Y mae yn cynnal yr enaid i ddisgwyl
atteb grasol: "Cyfeiriaf fy ngweddi atat,
ac edrychaf i fyny" (Salm v. 3), neu ed-
rychaf ; am ba beth, ond am attebiad ? Y
mae calon anghredinol yn saethu ar antur, a
byth heb edrych pa le y disgyn y saeth, heu
pa beth sydd yn dyfod o^i weddio ; ond
tfydd a leinw yr enaid â disgwyliad. Fel
marsiandwr wrth rifo ei foddion, y mae yn
cyfrif yr hyn a ddanfonodd dros fôr yn
gystal a'r hyn sydd ganddo mewn llaw;
felly y mae ílydd yn, cyfrif yr hyn a ddan-
fonodd yr enaid mewn gweddi i'r nefoedd,
ac na dderbyniodd yn ol, yn gystal a'r tru-
gareddau a dderbyniodd eisoes, ac sy mewn
Uaw ganddo. Yu awr, y mae y disgwyìiad
yrna a gyfyd ffydd yn yr enaid ar olgweddi,
yn ymddangos yn y nerth sydd ynddo i lon-

yddu a distewi yr enaid, rhwng daufoniad
allan (fel y gallaf ddywedyd) y llongo weddi,
a'i dychweliad adref gyda'i llwyth cyfoeth-
og; ac y mae yn fwy neu yn llai, yn gyfat-
tebol i nerth ffydd. Weithiau, fe'ddychwel
ôydd o weddi mewn gorfoledd dan waeddi
buddugoliaeth : y mae yn rhoddiy fath fod

a. hanfod i'r drugaredd y gweddi'wyd am
dani yn ennid y Ciistion (cyn i debygòliaeth
o honi y/mddangos i deimlad a rheswm) fel

y gall ddistewi ei feddyliau terfysglyd â'r

disgwyliad am dani. Felly y gweddiodd
Hannah, ac ni bu athrist mwy : l Sam. i
18. Ic, gwna i'r Cristion dalu ei fawl a'i

ddiolch am y drugaredd yn hir cyn ei dder-
byn. Mor uchel y gwTeithiodd ffvdd yn
Dafydd (Salm lxiv. 3, 4); "Y d"ydd yr
ofnwyf, mi a ymddiriedaf ynot ti :" ac yn y
geiriau nesaf (adn. 4), " Ÿn Nuw y clod-

foraf ei air ;" hyny yw, fe glodforai Dduw
am ei addewid, cyn bod cytìawniad o honi
iddo ef : a chyn i'r cyflawniad gael un bod,
oddi eithr yn ffyddlondeb Duw a ffydd

Dafydd. Yr oedd gan y gwr sanctaid^l yma
y fath lygad treiddiol o tfydd, fel y gallfli

ganfod yr addewid pan oedd yn y gradd
dyfnaf o flinfyd, a'r fath hyder ^diysgog

yng ngallu a gwiriouedd Duw, fel y gallai y
pryd hyny foliannu Duw, fel pe buasai y dru-

garedd a addawyd wedi ei chyflawni iddo,

ond ni fynwn i ti, Gristion, brofi gwirionedd
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ày ffydd wrth y gradd ucfiel ardderchog y
mae yn cyrhaedd iddo mewn rhai credinwyr
enwog. Ti elli fod yn filwr ffyddlawn i

Grist; er na ehyrhaeddaist i'r un rhengc a
rhai o gedyrn ei. fyddin, sydd yn fwy°an-
rhydeddus yn yr ystyr yma'na'u brodyr er-
çill. Y niae gradd îs o ffydd, yr hwn (os
gelli ei gael) a all dy sicrhau am ei gwirion-
eúd: liwnw wyf yn ei feddwl, yr hwn, er
nad yw yn ebrwydd yn esmwythau yrenaid
o'i holl feddyliau teifysglyd ar ei waith yn
gweddio, etto, y mae yn cadw ei ben ef uwch
law y tonau, ac o fesur

:
ychydig yn peri

iddynt leihau fel y ffrwd mewn aber ar gil-
iadyllanw. Pan gymmerodd Duw y dylif
oddi ar y ddaear, ni wnaeth y gwaith mewn
munyd. Dywedir, « Y dyfroedd a ddy-
chwelasant oddi ar y ddaear, gan fyned a
dycliwelyd;" Gen. viii. 3. Hyny yw, yr
oedd y dyfroedd yn cilio o ddydd i ddvdd,
nes sychodd y ddaear. A elli di gael, Grist-
ion, fod rhai o'th feddyliau terfysglyd ac
aflonydd yn cael eu gollwng alìan trwy
ddyfr-ddor gweddi ? a'i fod yn beth es-
mwythdra i'th ysbryd llwythog fod genyt
í'ynwes Duw grasol i dywali't dy galon athrist
iddi? Ac er nad yw gweddio yn dyhys-
byddu dy ofnau yn llwyr, etto, y mae*vn
dy gadw, onid ydyw, rhag dy gwbl faeddu
ganddynt, yr hyn nis gellit ei ochel heb
ffydd? Y mae enaid hollol wag o ffydd yn
gweddio, ac heb adael dim o'i faich gyda
Duw, ond yn dwyn y cwbl a ddygodd yno
yn ol, a chwaneg hefyd. Nid yw gweddio
ìddo ef ond megys tafiu angor o loìig sydd
yn soddi, heb fachau wrtho i gymmeryd
gafael yn y gwaelod. Gan hyny, os wyt yn
cael, enaid tlawd, ar dy waith yn taflu dy
angor o ffydd allan mewn gweddi, ei fod yn
cael cymmaint o afael ar Grist yn yr add-
ewid ag i'th gadw rhag dy yru o fiaen tem-
tasiynau dychrynilyd Satan, a'th feddyliau
anobeitlnol dy hun, bendithia Dduw am
hyny. Y mae y llong sydd wrth ei hangor
yn ddiogel cyhyd ag y dalio yr angor ei
afael, er ei bod yn cael tafìu rhvwfaint arni
drawacyma: ac felly yr wyt tithau, enaid
tlawd. Y mae ffydd ag sydd yn cadw rhao-
unern er nad yw yn cwbl rhyddhau enaid
yma oddi wrth ofnau.

DOSB. IV.
4ydd. Y mae gwir ffydd yn unffurf neu

yn gysson yn ei gweithrediad. Megys nadyw gwir ufudd-dod yn pigo ac yn dewis, vn
oymmeryd un gorchymyn ac yn gadaeí y
llall, ond yn golygu holl orchymynion Duw,
íeliyymaefíydd ddiffuant yn golygu holl
winoneddau Duw: y mae yn credu un add-
ewid fel y llall. Megys na ddylai gwir
Gnstion ddal « ffydd ein Harglwydd lesu
gyda derbyn wyneb " (Iago ii. 1), felly ni
uoyJai dderbynwynebgwirioneddau. Cym-
meryd amom gredu un addewid, a pheidio
rhoddi cred i'r Jlall, dyna dderbyn wynebau
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wrth drin yr addewidion, fel jt achwynir
fod yr ofleiriaid wrth drin y gyfraith : Mal.
n. 9. Y mae anrhydedd Duw mor rhwvm
ì gyflawni y naill addewid a'r lla.ll. Yn
wir, megys y mae toriad o un gorchymyn yn

j

gwneuthur dyn yn euog o'r cwbl, feily, pe
|

paJlai Duw mewn un addewid (yr hyn svdd
I gabledd i'w feddwl), torai hyn ei holl gyf-
|

amniod. Y mae addewidion yn gyssyìlt-
iedig yn gystal a gorchymynion ; ac" am
hyny, nis gall Duw gadw un oddi eithr iddo
gyflawni y cwbl; na ninnau gredu un oddi
eithr i ni gredu y cwbl. Duw a lefarodd
yr hoil e'riau byn o addewidion, fel geiriau
y gorchymynion : y mae ei sel wrthynt, a
disgwylia i ni eu cofleidio ym mreichiau
ein ffydd. Y mae Dafydd yn dwyn tvstioi-
aeth i holl wirionedd Duw : Salmcx.\x. 160.a Gwirionedd o'r dechreuad yw dy air; a
phob un o'th gyfiawn farnedigaethau a bery
yn dragywydd." Yn awr, profa dy ffydd
yma

: y mae yn bossibl dy fod yn proffesu
credu yr addewid am faddeuant, ac yn myn-
ycli foddio dy hun â'r meddyliau am dani

;

ond pa ftÿdd sydd genyt ar yr addewid am
sancteiddio dy natur a darostwng dy lygr-
edigaethau ? Fe aUai nad wyt yn gofalu am
y rhai hyn nac yn eu defnyddio; gall y
ffrwyth yma hongian digon o hyd ar gang-
enau yr addewidion cyn i ti ei dynu: y llall
sydd at dy ddant di, nid y rhai hyn ; ond
gwir ffydd a chwennychai y naill yn gystal
a'r llall. Gwel mor ddifrifol y mae Dafydd
yn erfyn ara gyflawuiad o'r addewid yma
{Sahn cxix. 132); " Edrych arnaf, a thru-
garhâ wrthyf yn ol dy arfer i'r rhai a gar-
ant dy enw. Cyfarwydda fy nghamrau yn
dyair; ac na lywodraethed dim anwiredd
arnaf." Nid oedd Dafydd yn foddlawn i
golh un rhagorfraint ag oedd Duw wedi ei
sefydlu ar ei blant : gwna â mi, raedd efe,

'

yn ol dy arfer. Dyma fywoliaeth y teulu,
yr hyn wyt yn ei addaw i'r rhai oll a'th gar-

;
ac na âd i minnau fyned yn salach fy

-
edd na'm brodyr ereíll. Fe ailai i ti

dybio fod genyt ffydd am dragwyddol iach-
awdwriaeth dy enaid ; ond a oes genyt ti
ffydd i bwyso ar Dduw ara bethau y bywyd
hwn ? Credadyn rhyfedd, onid e, sydd yn
byw trwy ffydd am y nef ; ac wrth ei syn-
wyr a'i ddichell bechadurus am y byd? Y
mae Crist yn protì nad oedd y rhai hyny 3'n
çredu ynddo, yn Ioan v. 44, am nas meidd-
ient ymddiried iddo am eu henw a'u parch.
Os na allwn ymddiried iddo am y lleiaf, pa
fodd y gallwn am y mwyaf ?

Nid wyf yn gwadu nas gail un sydd yn
meddu gwir ffydd, ie, flydd gadarií am y
nef, gael bwrw arno yn galed, a'i ffydd ei
maeddu ar dro yn achos addewid amserol.
Etto, ni ddylem farnu am agwedd barhaus
gytìredinol calon y credadyn oddi wrth ryw
awr o brofedigaeth, pryd y mae Duw yn
gadael ei saint enwocaf, er eu darostwng.

ant

nçrw
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Er i Abraham ar dro lediithio i gadw ei

fywyd, yr hwn a dybiodd ei fod mewn per-

ygl o achos tegweh ei wraig, etto, ar ani-

Berau ereill, fe roddodd dystiolaeth ardderch-

og o'i ymddiried yn Nuw am ei fywyd am-
serol yn gystal a'i iachawdwriaeth dra-

gwyddol. Nid wyf, gan byny, yn erchi i ti

nminheu gwirioneda dy flydd, am bob lle-

wrgfa b ddel arni, ynghylch pethau da yr

aadewid, o ran y bywyd hwn. Dichon gwr
mewn amser rhyfel fod â rhan o'i dir yn
meddiant y gelynion ; ac yntau,tra y byddo
felly, heb gael dim elw oddi wrtho ; ër hyny,

y mae yn ei gyfrif fel ei dir ei hnn, yn ym-
flino o herwydd ei golled drom bresennol,

ac yn ymegnio, cyn gynted ag y gallo, i'w

ennillyn ol o law y gelyn. Felly, ynffrwst

profedigaeth, pan fyado Satan, gelyn mawr
yrenaid, ar led, a Dnw yn.attal ei gyn-

northwy, dichon credadyn fod heb fawr o

gynnaliaeth oddi wrth ryw addewid ben-

nodol ; etto y mae ef yn ei chyfrif o hyd fel

ei gyfran, yn gystal ag yr un o'r lleill
; y

mae yn galaru am na fedr ei ffydd wneud
yn well o honi, ac yn Uafurio am gael ail

gryfhau ei ffydd â nerth newydd o'r nef, fel

y gallo fyw arni, a'i defnyddio yn fwy er ei

gysur. Felly, y mae yn dal yn wir byth, os

nad ydym yn credn i Dduw am y bywyd
hwn, nid yciym chwaitli am yrhwn addaw.
Mewn gair, fe allai dy focl yn proffesu

ffydd ynghylch cly achosion tymmorol, a'th

focl yn ymddiried i Dduw am bethau y
bywyd yma ; ac etto, dy fod yn ddieithr

liollol i'r gweithrediadau penaf hyny o ffydd,

trwy ba rai y mae yr enaid credinol yn ym-
wasgu Ä Christ, ac yn ei dderbyn fel ei Ar-
glwydd a'i Iachawdwr, ac felly yn gosod ei

scl wrth y cyfammod a gynnygir trwy yr

efengyl i bechaduriaid truain. A fedri di

ymlacìd yn erbyn dy reswm dy hun, mor
bell ag i feddwl fod un addewid dymmorol
yn perthyn i ti heb y rhai hyn ? Beth sydd

yn rhoddi i'r wraig hawl i'r etifeddiaeth a

sefydlir arni ond ei chyfammod priodas ?

A pha beth sy'n rhoddi i'r creadur wir hawl
yn yr addewidion hyn, neu ryw rai ereill

o'r cyfammod gras, ond ei undeb â Christ,

n'r derbyniad o hono fel y mae yn cael ei

gynnyg ? Y gweithrediad cyntaf o gariad

Duw aty creadur yw hwnw trwy yr hwn
y mae yn dewis y cyfryw un i fod yn eiddo

ìddo, ac yn ei neillduo mewn anghyfnewid-
iol gynghor i fod yn wrthddrych o'i hoffder

yng Nghrist ; ac am hyny fe'i gelwir yn sail,

ar ba un y mae Duw yn gosod yr oruwch-
adeilad o'i lioll drugareddau eveill :

" V mae
cadarn sail Duw yn sefyll, a chanddo y sel

hon
;
yr Arglwydd a cdwyn y rliai sydd

eiddo ef ;" 2 Tim. ii. 10. Yn gyntaf, y mae
Duw yn dewia un i fod yn eiddo iddo

;

ac ar y sail yma y mae efe yn adeiladu

ac yn rhoddi allan yr holl dr.nul gan-

lynol, fel ar greadur sydd yn eiddo iddo.

Ac felly ar ran y creadur
;
yn gyntaf, y mae

ffydd yn ymwasgu d Christ, gan ei neillduo

yn ei feddyliau oddi wrth bawb eieill, a'i

ddewis fel ei lachawdwr, yn yr hwny rhydd
ei ymddiried, a'r hwn yn unig a gaiff ei

wasanaeth. Yn ol hyn, y mae yn masnachu
â'r naill addewid a'r ilalî, fel y gyunysgaeth
sydd yn disgyn i'w ran trwy briodas â
Christ. Ac am hyny, gwTel mor hyf a

chwithig yw dy waith yn cipio yr addewid-
ion yma i ti dy hun, cyu bocl dim ewyllya

da rhyngot a Christ.

PENNOD VII.

Annogae.Úi i bawb meivn cyflur o anghreâiniaeth i

ìimneisio amffijdd, gydag un cyfarwyddi/d tuag

at ei chacL

Defn. 3. A yw ffydd yn ras mor werth-

fawr ì Bydded i hyn eich cyffroi chwi, sy

hebddi, i'ymgeisio am dani. A fedrwch
chwT

i gíywT
ecl am y perl yma, ac lieb ddy-

muno ei fod yn eiddo, chwi ? I ba ddiben

y mae yr Ysbrycl Glân wedi llefaru y fath

bethaumawrion a gogoneddus am ffydd yu

y gair, ond i'wT gw-neuthur yn fwy dymunol
yn eich golwg ? A oes rhyw ffordd i gael

Crist yn rhan ond trwy gael ffydd ? Neu
ai nid wyt ti yn meddwl fod arnat angeu

am Grist gymmaint a neb arall ? Y mae
cenedlaeth o ddynion yn y byd, a wnânt i

un achos feddwl mai hy^n yw eu barn. Y
rhai hyn sydd â'u llygredigaethau heb dori

allan (yn ol y dull y maent ar rai) yn gor->

nwydydd o halogrwydd cyhoeddus, fel ag i

ddwyn gwarth ar eu henw
; y mae rhyw

flodeu o foesoldeb wedi eu taenu ar hyd eu

hymarweddiad, a'u henwau heb ddrewi

ym mysg eu cymmydogion ; am hyny, m"

roddant glust i'r cynnygion o Grist, ac nid

yw eu cydwybodau yn ceryddu nemawr
arnynt am y diofalwch yma. A pha hara

hyny ? yn sicr, nid am eu bocl yn foddlon-

ach nag ereill i fyned i uffern (hwy a wnímt

fwy i'wT gochel na llawer ereill); oud am eu

bod yn meddwl y bydd .> i'r ffordd y niaent

arni eu dwyn yn rhwydd ddigon i'r nef, heb

drafferthu chwaneg. *Och ! greaduriaid tru-

ain trwylledig ! A yw Crist ynte ddim ond

wedi ei ddanfon i helpio rhyw bechaduriaid

gwaeth nag ereill i'r ncf, megys mcddwon,

tyngwyr, a'r cyffelyb ? Ac a yw dyniou

moesol, hynaws, i gerdded yno ar eu pwys

eu hunain Sicr wyf, os ydym i gredu y
gair, fod y mater wedi ei wneuthur yn ddi-

gon amlwg. Ni ddywed hwnw ond am un

ffordd i'r nef i bawb sydd yn bwrwdu dy-

fod yno. Megys mai " un Duw sydd," felly

hefyd, "un cyfryngwr rhwng Duw a dvn-

ion, y dyn Crist Tesu ;" 1 Tim. ii. "». M
os nad oes ond un bont dros yr afou, bern-

wch chwi pa beth sy'n debyg o ddyfod o'r

tìyn nio».sol gyfiawu, os ä ef heibio i'r un
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bont yma, gan fyned rhaçddo yu y ffonld y
cyciiwyuodd am y nef ; onid ei cíiolli sydd

r:iid iddo, er ei lioll rodiad hardd 't O cofn,

dlyn balch, pwy ydwyt; a phaid a'th gyn-

n\g ofer. Ai nid uti o hiliogaeth Adda
wyt? Onid oes gwaed bradwr yn dy
w'vthienau 1 Os rliaid "cau pob genau"
(Rhitf. iü. 19, 20), pa foad y beiddi di agor

dy enau? Os yw yr " holl fvd yn euog ger

bron Duw, fel na ehyfiawnheir un cnawd
yn ei olwg ef, trwy weithredoeddy ddeddf,"

pa le y sefi di i ddadleu dy ddiniweidrwydd,

er bron yr hwn sydd yn canfod dy groen

u dau blu gwynion? dy galon afian, trwy
dy ymddygiad glân ì Ffydd yng Nghrist

yu unig a ddichon burody galon ; hebhyny,
ni ennill dy wyneb a'th ddwylaw glân (dy

gyfiawnder oddi allan wyf yn feddwl) byth
gymraeradwyaeth i ti gyda Duw. Ac am
hyny yr wyt ti dan hudoliaeth erchyll, os

nad wyt yn meddwl fod arnat eisieu Crist, a

ffydd i roddi i ti hawl ynddo, yn gymmaint
ia'r llofrudd mwyaf gwaedlyd, neu y Sodom-
iad fìîeiddiaf o fewn y byd. Pe byddai
lliaws o wyr a phlant ar daithr yn rhodio

trwy afon lled fâs, fe gaffai y gwyr fantais

ar y plant ; ond wrth groesi môr, rhaid

fyddai i'r gwyr yn gystal a'r plant gael llong

i'w trosglwyddo ; a da y gellid eu cyfrif yn
wallgofus, os meddylient rodio trwodd (heb

y llong a gynnygier iddynt, fel ereill), o her-

wydd eu bod ychydig yn dalach na'r lleill.

Y fath anturiaeth ynfyd a diobaith a roddi

di am dy enaid, os meddyli wneud dy ffordd

trwy gyfiawnder Duw i'r nef, heb gael dy
^rosglwyddo trwy ffydd yng Nghrist, o her-

wydd nad wyt cyn ddyhired ag ereill yn dy
ymarweddiad allanol. Gadewch i mi, gan
hyny, drachefn a thrachefn erfyn ar bawb
sydcl yn amddifad o ffydd i ymgeisio am
dani, a hyny ar frys. Nid oes dim a haeddai
gael y blaen ar hyn yn dy feddyliau. Bwriad
Dafydd oedd, " Ni roddaf gwsg i'm llygaid,

na hûn i'm hamrantau, hyd oni chaffwyf le

i'r Arglwydd, preswylfod i rymus Dduw
Iacob ;" JSalm cxxxii. 4, 5. Y breswylfa
oreu gan Dduw yw dy galon ; ond rhaid
iddi fod yn galon grediniol ; Éph. iii. ] 7 ;

r Ar fod Crist yn trigo trwy ffydd yn eich

isalonau chwi." O ! pa fodd y beiddi di

gysgu noswaith mewn t nad yw Duw yn
trigo ynddo ? ac nid yw yn trigo ynot ti, os
:V

Tw anghrediniaeth yn ben yn dy fynwes.
Nid oes un bregeth efengylaidd aglywi, nadU Duw yno yn sefyll wrth dy ddrws, ac
|rn curo

;
gochel bentyru angharedigrwydd,

Irwy ei nacau o dderbyniad. Beth a wydd-
!>st, am i Dduw gael dy galon mor fynych
pn gauedig i'w erbyn trwy anghrediniaeth,
pa fydd iddo o'r diwedd yn ddisymmwth
ly selio i fyny dan anghrediniaeth bar-
laus i

Cv)est. Yn awr y mae yn bossibl y gofyni,
)a fodd i gciel y ffjdd we'rthfawr yma ?

At. Yn atteb i'r gofyniad yma, cyrumer y
cywirwyddiadau caulynol.

DOSP. i.

(laf.) Llafuria am galon deimladwy o
anghrediniaeth, a thrallodus o'i herwydd.
Hyd oni wneler hyn, ni fyddi ond cysglyd
ac ysgafn yn dy ymgais am ffydd. Fe all

dyn gael ei argyhoeddi o bechodau ereill, a
bod heb un meddwl ara ddyfod at Grist.
Argyhoeddwch feddwyu o'i feddwdod, a
phan adawo ei grefft feddw, y mae ei feddwi
yn heddychol ; ie, y mae yn bendithio ei

enaid yn ei ddiwygiad ; am mai o herwydd
y pechod pennodol hwnw yr oedd cweryi
gan ei gydwybod i'w erbyn. Oncl pan fyddo
Ysbryd Duw yn argyhoeddi creadur o'i

anghrediniaeth, y mae yn myned rhyngddo
a'i lochesau, lle byddai yn arfer ymguddio.
Nid yw yn cael esmwythâd yn awr oddi
wrth yr elion a fu gynt yn ei iachau, ac felly

yn ei gadw rhag ffoi at Grist. O'r blaen,
pan gyhuddai ei gydwybod ef o ryw bechod,
fe fedrai ei llonyddu, ond gadael y pechoci
hwnw ; a phan gyhuddai ef am ei esgeulus-
dra o ryw ddyledswydd, digon fyddai cym-
meryd y ddyledswydd hono i fyny, heb ddim
ymofyniad ynghylch ei gyflwr, pa un ai
drwg ai da ydyw ; a gafodd ef faddeuant,
ai ni chafodd. Dyma y modd y mae llawer
yn gwneud eu dyfais i drwsio a chlytio
heddwch eu cydwybodau

; yn debyg fel y
gwna rhai, i gadw i fyny hen d braenllyd,
trwy wthio peithynen ymá, a chareg acw,
nes delogwynt uchel a thaflu y cwbl i lawr,
Ond pan fyddo y creadur unwaith â llwyth
ei anghrediniaeth wedi ei osod ar ei ysbryd,
yna ychydig esmwythdra yw iddo feddwí
nad yw yn feddwyn, felybu, neu atheistdi-
dduw yn ei deulu, heb addoliad yno fel y
bu. Y mae dy gyflwr presennol, medd Ys-
bryd Duw, mor ddamniol a phe byddit yr
fath un etto ; am dy fod yn anghredadyn.
lë, yr hyn a fuost, ydwyt ; ac fe'th geir yn
y dydd mawr i fod y meddwyn a'r atheist, 1

er dy rith ddiwygiad, oddi eithr i ti, trwy
feddiannu ffydd, gael enw newydd. Beth,
er nad wyt yn meddwi mwyach, y mae yr
euogrwycìd yn aros arnat, hyd oni symmudo
ffydd ef ymaith trwy waed Crist. Fe fyn
Duw dâl o'i ddyled genyt ti, neu gan Gr'ist

drosot ti ; ac nid yw Crist yn talu cyfrifon

dros y rhai sydd yn parhau raewn anghred-
iniaeth.

Drachefn, megys y mae yr euogrwydd yn
aros, felly y mae yr un chwantau yn aros
yn eu grym (cyhyd ag y byddi yn anghred-
adyn) er iddynt beidio ymddangos yn y
weithred oddi allau. Nid yw dy galon wedí
ei dihysbyddu o un pechod ; ond y ffrwd
sydd yn cael ei rhwystro gan ras attaliol.

Nid yw costrel lawn o win, os bydd wedi ei

chau yn dyn, ddim yn dangosy petha fyddo
ynddi, mwy nag un wag. Ac os hyny yw

1 Un j'ii gwaiu y bod o Lhìiuy.
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dy gyflwr, pa fodd y mae yn bossibl i ti wir
farwhau un chwant, tra byddech heb íl'ydd,

yr hon yw yr unig oruchafiaeth ar y byd ì

Mewn gair, os argyhoeddir di o'th anghred-
ijiiaeth, er lleied yw yn dy feddwl yr awr-
hon, ti ddeui i weled fod yuddo fwy o erchyll-

dra na'th holl bechodau ereill. A fuost ti

yn gelwyddwr ? Dy na bechod trwm yn wir

;

y mae ufî'ern yn agor ei safn am bob un
Bydd yn caru, ac yn gwneuthur celwydd :

Dad. xxii. 15. Ond gwybydd, bechadur
truan, mai y celwydd uchaf a ddywedaist
erioed ýw hwnw yr wyt yn ei ddywedyd
trwy dy anghrediniaeth. Yr wyt yma yn
dwyn gau dystiolaeth yn erbynDuwei huii;

ac yn dywedyd celwydd, nid wrth yr Ys-
bryd GÌàn, fel y gwnaeth Auanias, ond cel-

wydd am yr Ysbryd Glân ; fel pe na byddai
gair yn wir o'r hyn a lefarodd addewidion
yr efengyL Os yw yr hwn a gredodd " yn
selio mai geirwir yw Duw (locm iii. 33),

bernwch chwi, onid yw yr anghredadyn yn
ei wneuthur ef yn gclwyddog ì A fuost ti

yn llofrudd ? 'ie, wedi troclii dy lavv yng
ogwaed y saint, y goreu o ddynion ? Dyma
bechod erchyll, yr wyf yn cyfaddef ; etto,

trwy dy anghreciiniaeth, yr wyt yn ilofrudd

mwy gwaedlyd, o gymmaintagy maegwaed
dwyfol yn fwy gwerthfawr na gwaed dynol
unig. Yr wyt yn lladd Crist drosodd dra-

chefn trwy dy anghrediniaeth, acyn mathru
ei waed dan dy draed ; i'c, yn ei daflu dan
draed Satan, i'w fathru ganddo ef heíyd.

DOSB. II.

Cwest. Oud pa fodd y gall anghrediniaeth

fod yu bechod mor fawr, pan nad yw yng
ngallu y pochadur i greclu ì

At. Wrth y fath reswin a hwn, fe allai dyn
diadgenhedledig ymlanhau oddi wrth un-

rhyw bechod araìl, ac ysgwyd ymaith yr

euogrwydd o hono â dim ond dywedyd, nid

fy mai i yw nad wyf yn cadw y gorchymyn
hwn neu arall, o blegid ni feddaf allu i'w

gwneuthur hwynt o honof fy hunan. Y
mae liyn yn wir ; ni fedr efe gyflawni un
weithred sanctaidd, mewn modd sanctaidd a

derbyniol :
" Y rhai sydd yn y cnawd, ni

allant ryngu bodd Duw ;" llhuf. viii. Er
hyny, casgliad anwireddus yw, nad yw efe

yii pechu, o herwydd nas gall wneuthur yn
amgen.

(laf.) O herwydd nad yw yr analluog-

rwydd yma wedi ei greu gan Dduw, ond
wedi ei fagu gan y ereadur ei hunan. " Fe
wnaeth Duw ddyn yn uniawn, ond hwy a

chwiliasant allan lawer o ddychymmygion ;"

Preff. vii. 29. Nid gan Dduw y cafodd dyn
ci law dòn ; nag e, ícì gwnaethpwyd ef yn
greadur abl a cìiynnnhwys i unrliyw wasan-

aeth y rhyngai bodd i'w wneuthurwrei osod

ef arno, ond dyn a gloíFodd ei hunan ; ac ni

ddichon bai dyn ddiddymu hawl Duw. Er
iddo ef golli ei allu i ufuddhau, ni chollodd

Duw mo'i awdurdod i orchymyn. Pwy o

honom ni a gyfrif ei ddyledwr yn rhydd
trwy ei waith yn difa y meddiannau â'r iliai

y gallasai dalu i ni ? Fe addefir pe buaäJ
dyn yn sefyll, na buasai ^anddo y pttha
elwir yn fifydd efengylaidd ; ac yn wir, na
allasai gredu yng Nghrist am iüchawdwî
iaeth, fel y mae ef yn awr yn cael ei ddal
allan yn yr efeugyl ; ond nid oedd hyn yu
bod oddi wrth ddim analluogrwydd ynJ
dyn, ond oddi wrth anaddasrwydd y'fath
wrthddrych i gyflwr Adda mewn diniweid-
rwydá. Pe buasai yn ddyledswydd addai
Dduw ei orchymyn, fe alla^ai dyn roildi

ufudd-dod.
(2il.) Nid yw dyn yn e^gusodr.l o her-

wydd ei bresennoí anallu i ufuddhau i or-

chymynion Duw, ac yn neilldûol i'r gor-

chymyn o gredu (lle cafíb ei gyhoeddi) am
mai nid gwendid yn unig yw, ond wedi ei

gydblethu â thumewnol eîyniaeth yn erbyn

y gorchymyn. Y mae yn ^s ir na ddichoD
dyn gredu ; ond y mae yn wir hefyd, na
fyn efe gredu :

" Ni fynwch chwi ddyfod
attaf fi, í'el y cafloch fywyd ;" Ioan v.

Y mae yn bossibl, 'ie, yn mynych ddigwydÄ
fod dyn (trwy ryw eidciilwch a llesgedd) yu
cael ei analluogi i wneuthur yr hyn a ddy-

munai wneuthur ; ac y mae hyn yn cvii\oi

ein tosturi. Y fath un oedd y dyn claf, a

orweddodd cyliyd wi th lan y llyn (loan v.

4), yr oedd yn ewyllysgai- ddigon i fyned
mewn, pe medrasai yndusgo yno ; neu i ryw
rai ereül ei fwrw i mewn, pe buasent mor
dirion. Ond beth a feddyliech chwi ani y
fath cldyu claf, ac na fedr fyned ei hunan
i'r llyu am iachâd, ac na fyn chwaith i net

ci helpio i mewn, ond a neidiayng ngwynet

y neb a gynnygia wneuthur y gorchwyl ear-

edigol hwu idclo ì Dymaddull pob anulircd-

adyn
; y mae efe nid yn unig yn analluoftl

hono ei hun, ond yn wrthwyneb i'r Ysbrw
Glân, sydd }

rn dyfod i'w ddenu a'i dynu al

Grist. Yn wir, y mae pob un sydd yn ciedu

yn credu yn ewyllys ;ar ; ond y mae yn ddy
ledwr, nicí i natur, ond i ras, ani yr ewyllyt

garwch yma. Nid oes neb yn ewyllysgH
hyd nes delo y dydd hwnw o nerth, (Sdn
cx. 3), ymha un y mae Ysbryd Duw yi

cysgodi yr enaid, a thrwy ei ynisynnnudiai

(íel ar y dyfroedd gynt, Gen. i. 2), yn ad

néwyddu ac yn lfurtìo yr ewyllys i felu!

gydsyuiad â galwad Duw yii yr efengyl.

PENNOD VIII.

Yn cynniajs hnjjorddiad drachefn tuag at gai

ffüdd.

2il. Gochel dristau, neu wrthwy,nebu Ys
bryd Duw, pan fyddo yn cynnyg ei help i'

gwaith. Os byth y credi, efe sydd iai<

dy alluogi
;
gochel ei wrthwynebu. "V:

gyntaf, uan fyddo y creadur heb ddisgw)»

wrtho, lle y mae yn gy ffredinol vn gweitb
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du ffydd. Yn ail, pan fyddo y creadur,
'; iddo ymarfer â'r moddion, etto yn ceisio

leoli Ÿsbryd Duw yn ei orchwyl.

litr'.) Cyinmer ofai rhag gwrthwynebu yr

sbryd, trwy beidio disgwyl wrtho yn y
>rdd a'r moddion ymha rai y mae yn ar-

rol o weithredu tfydd. Ti wyddost pa le

mae yr Iesu yn arfer tramwy heibio, a'i

sbryd yn anadlu ; sef yn ordinhâd í'awr

i efengyl, gweinidogaeth y gair. Y mae
l&idd Crist yn arferol o ymddwyn, tra

i
ildont yma yn yfed dwfr y by wyd. Gwran-

• wiad yr efengyl, fe'i gelwir yn wrandaw-
[j.l ffydd, Gal iii. 2, am mai trwy wrandaw
fctttwiaeth ffydd y mae yr Ysbiyd yn
|Jveithio y gras o ffydd. Y mae ganddo yma
I lef ddistáw fain i lefaru trwyddi wrth
Heidiau pechaduriaid ;

" Dy lygaid fyddant

Hi gweled dy athrawon, a'th glustiau a

jrwant air o'th ol yn dywedyd, dyma y
!: rdd, rhodiwch ynddi ;" Esa. xxx. 20, 2Ì.

mae Duw a dyn yma yn cyd-ddysgu. Ni
li droi dy gefu ar ddysgeidiaeth dyn, heb

Ei fod yn gwrthwynebu dysgeidiaeth yr

fcbryd hefyd. Yr oedd rhywbeth yn peri

I apostoi osod y ddau mor agos. Yn 2
r
l âes.

ClÜ, y mae yn gorchymyn na ddiffoddom

H Ysbryd ; ac yn y geiriau nesaf, na ddir-

i;gom brophwydoliaetbau. Yn sicr, fe

í iai i ni wybod fod yr Ysbryd yn cael ei

iffodd yn enbydus, pan ddirmygom bro-

Bwydoliaeth, neu pan fyddom yn troi cefn

I
yr ordinhâd o bregethu. Pan sefydlo

liw weinidogaeth y gair yn rhywle, yna y
^e yr Ysbryd yn agor ei ysgol, gan ddis-

Byl i bawb ddyfod iddi a fyneut eu dwyn
iyny a'u cymmhwyso i'r nefoedd. ü !

fchel fod fel bachgen chwareus, ac esgeu-

flo yr ordinhâd ar un achos diangenrhaid
;

ÿ enwedig gwylia rhag troi dy gefn arni.

( yw hwnw yn temtio Duw, sydd. yn ceisio

c' 1 ei gadw oddi wrth bechod, ac etto ni

C'ds ymgadw oddi wrth yr achiysuron sydd
\ arwain i bechod, yna y mae hwnw yn
t ìtio Duw hefyd, a fynai gael ffydd, ac a
L>ffesa mai ei ddymuniad yw i'r Ysbryd ei

gieithio ynddo, ond ni ddaw o fewn rhod-
i; cyffredinol yr Ysbryd, lle y mae yn arfer

ghieuthur y gwaith. Pa un sydd gym-
DJwysaf, i'r ysgolhaig ddisgwyl wrth ei

Ibtr yn yr ysgol i gael ei ddysgu, ai i'r

D

e

istr redeg ar ei ol, pan y mae yn diJyn

liwarëyddiaeth ar hyd y caeau, i'w ddysgu
> ì bernwch chwi.
2il.) Gochel rhag i ti, yn dy wrandawiad
gair, geisio rheoli yr Ýsbryd yn ei amryw
thrediadau o fewn dy enaid, mewn trefn

enhedlu ffydd. Er nad oes gweithred-
)<|d o'r eiddom ni a ellir eu gaW yn rhai
otoawl i ras : etto, y mae gan yr Ysbryd
n ei weithredoedd parotoawl, trwy y rhai

r iae yn tymmeru yr enaid i dderbyn gras.

P sylw, gan hyny^, yn ofalus ar ei ddynes-
ií graddol trwy y gair at dy enaid ; o her-

wydd fe all anghydsyniad â'i gynnyg beri

iddo ymadael mewn anfoddlonrwydd, dros
amser, a gadael y gwaith i sefyll mewn modd
athrist ; os nid ei roddi i fyny yu gwbl a
pheidio dychwelyd ato byth mwy. Yrydym
yn darllen (Act. vii. 23), fel y "daeth igalon
Moses ymweled â'i frodyr yn yr Aipht"
(wedi ei gymrahell i'r daith, y mae yn ddi-

animheu, gan Dduw ei hun); yno y mae yn
dechreu dangos ei ewyllys da iddynt a'i sel

drostynt, trwy ladd Aiphtwr a wnaethai
gam âg un o blant Israel. Er nad oedd hyn
yn beth mawr tuag at eu llawn ryddhâd o'r

Áipht ; etto, " efe a dybiodd (fel y dywedir,
adn. 25) fod ei frodyr yn cleali (trwy yr ar-

wydd hwnw) fod Duw yn rhoddi iachawdwr-
iaeth iddynt trwy ei law ef." Ond hwy ni

chydsyniasant ; iie, yn hytrach gwrthwyneb-
asant ef ; ac am hyny fe ymadawodd, ac ni
chlywsant mwy am Moses na'u rhyddhâd,
nes "cyfläwiú deugain mlynedd ;" adn. 30.

Fel hyn, fe allai fod Ysbryd Duw yn ym-
weled â thi mewn ordinhâd, ac yn cyfar-

wyddo gair at dy gyflwr di yn neillduol. Fe
fynai i ti ddeall, trwy hyn, bechadur, mor
barod yw efe i'th wareduod dy gaethiwed,
dy gyfiwr o becbod a digofaint, os yn awr y
gwrandewi ar ei gynghor, gan dderbyn ei

gynnygion yn garedig. Ond os ymddygi
yn wrthrýfelgar yn awr i'w erbyn, nid oes

ond Duw a.yrr pa bryd y clywi ef etto yn
curo wrth dy ddrws ar y fath neges. Y mae
Duw yn gwneud byr waith gyda rhai, yn ei

ymdriniaeth farnol ; os caiff wrthodiad un-
waith, y mae weithiau yn troi ei gefn, gan
adael melldithddychrynllyd o'i ol fel cosp am
hyny :

"Yr wyf yn dywedyd i chwi na chaiff

yr un o'r gwyr hyny a wahoddwyd brofi

o'm swper i ;" Luc xiv. 24. Ni chawsent
eu gwahodd ond unwaith ; ac am y
nacâd cyntaf fe'u clowyd dany felldithyma.

Ni ddy wedir, na chânt ddyfod i'r lle y mae
y swper wedi ei osod ar y bwrdd, ond na
chânt brofì o liono. Y mae llawer yn eis-

tedd dan ordinhadau, lle y mae Crist yn
cael ei osod allan yn ogoneddus yn nysglau
yr efeugyl ; ond trwy eîfaith y felldith yma
arnynt, nid ydynt yn profi o'r danteithion

hy^n, yn eu holl fywyd. Y maent yn clywed
gwirioneddau gweítìifawr ; ond eu caíonau
wedi eu selio i fyny mewn anghrediniaeth,

a'u meddyliau yn ddiddeall ac ymroddgar i

ddrygioni, fel nad yw yr hyn a glywant yn
cyffroi dim arnynt. Mi glywais am fath o

wallgofrwydd a gorphwylldra, yn yr hwn y
mae dyn yn medru ynnldiddan yn bwyllog
ac yn rhesymol, nes y deloch i son am ryw
un peth neillduol a fu yn achos o'i anhwyl,
ac a ysigodd ei ymenydd gyntaf

;
yma y

mae yn coili arno ei hun, yn hurtio yn
ebrwydd, ac ni fedr siarad gyda dim trefn

yn ei gylch. O ! gynnifer o feibion a merch-
ed sydd yn ein piith (rhai yn gwrandaw y
gair yn fynych) a fedrant ymddiddan am
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unrhyw fater o'r byd yn dra dcallus a rhes-

ymoí; ond pan ddeloch i son am bethau

Duw, Crist, a'r nefoedd, rhyfeddmor fuau y
collant eu rheswm, ac y 'dyrysa eu deall !

Ni fedraut siarad am y ìuaterion yma gyda

dim cyssondeb ! Yn wir (wrth edrych ar

lawer a fu yn hir dan foddiou, ac y bu Ys-

bryd Duwn ymryson peth â hwyiit), y mae
arnaf ofn nad yw yr anneallgarwch ysbryd-

ol yma ddim oud effaith y felldith hono a

roddodd Duw arnynt, am wrthsefyll cyn-

nygiadau ei Ysbryd. Yr wyf yn erfyn

arnoch, gan hyny, ochelyd gwrthwynebu yr

Ysbryd. A yw ef yn anfon rhyw belydr o

oleuni oddi wrth ei air i'th ddeall, trwy yr

hyn yr wyt ti (oedd yn hurtyn anwybodus)

yn awr yn dyfod i wybod rhywbeth am
ddrwg pechod, a gwerthfawrogrwydd Crist,

ac yn medru ymddiddan yn rhesymol am
wirioneddau y Beibl 'ì Edrych yn awr ati,

beth a wuelych â'r ganwyll yma o eiddo yr

Arglwydd, a oleuwyd yn dy feddwl. Gochel

rhag dy gael yn pechu yn ei goleu, neu yn
ymfalch'io yncìdi ; rhag iddi ddiffodd gyda
drewdod, ac i tithau am wrthryfela yn erbyn

y goleuni, ddyfod yn y diwedd i " drengu

heb wybodaelh," fcl y bygythir yn lob

xxxvi. 12. Os yw Ysbryd Duw yn myned
etto ymhellach, ac yn cryfhau y goleuui yn
dy ddeall, ne3 yw yn gosod dy gydwybod ar

dàn, a'r teimlad o'th bechodau, ac arswyd y
digofaint sydd ddyledus am danynt

;
yn

awr, gochel wrthwynebu yr Ysbryd Glíin,

sydd mewn trugaredd i'th enaid, yn ennyn

y tân hwn yn dy fynwes, er mwyn dy gadw
rhag un gwaeth yn uffern, os cymmeri dy

ddysgu ganddo. Y mae yn rhaid i ti ddis-

gwyí y bydd i Satan (yn àwr y mae ei dý ar

dân uwch ei ben) ymgynnhyrfu cymmaint
ag y gallo i'w ddiffodd

; y perygl yw, rhag

i ti wrandaw arno er mwjii dy esmwythdra
presennol. Cymnier'ofal, gan hyny, o ba le

y tynech dy ddwfr i ddiffodd y tânyma ; na
byddo allan o un ffynnonheb law gair Duw.
rth geisio llonyddu dy gydwybod, ti elli

lonyddu Ysbryd Duw yn dy gydwybod ;
yr

hyn yw y drwg a chwennychai y diafol i ti

dynu ar dy ben. Y mae gwell gobaith o

d'dyn claf, pan fyddo ei afiechyd yn gweithio

allan, na phan fyddo yn troi at y galon,ac

lieb ddim i'w weled ar y croen. Chwi a

wyddoch y modd y prysurodd Hazael ddiw-

edd athrist ei feistr, yr hwn a allasaifyw er

ei glefyd (2 Bren. viii. 15) ;
" Efe a gym-

merth wrthban, ac a'i gwlychodd mewii

dwfr, ac a'i lledodd ar ei wyneb ef, fel y bu
efe farw ;" ac y mae yn canlyn, " a llaz:iel

a dc-yrmsodd yn ei le ef." Fel hyn y daeth

yr adyn i'r goron. Fe welodd y brenin yn

debygol i wellau ; ac â'r gwrthban gwlyb

efe a drodd y clefyd (yn ol pob tebygoliaeth)

at ei galon ef ; ac felly, trwy ei angeu,

gwnaetn ffordd iddo ei hun i'r orsedd. Ac
yn wir, er ì r üoSfcfa breáeiinol yn dy gyd-

rh

inv í

i'

wybod dithau beri i Satan lawer o ofn co]

gors'ídd dy galou ; ni auoöeithia gael ei .

osod arni, os gall ond dy berswadio i arf

rhyw ddyfais gnawdol i chwalu y tàu,

diffodd yv Ysbryd yu ei waitli argyhoed

iadol. Y mae yr argyhoeddiadau yma we

eu daufou o dnigarecìd atat, mewn trefn
"

ysbrydol waredigaeth : a hwy a ddylent _

mor dderbyniol genyt ag yw tyner ddoluri

gwewyr gan wraig wrth esgor. Heb y rl_

hyn ni allai hi gael rhyddliâd o'i phlentyi

ac heb argyhoeddiadaû, mewn gradd i^«

neu lai, ni all y creadur newydd gael ei

}
Tn dy enaid dithau.

Drachefn, Gallai fod Ysbryd Duw
myned etto ym mhellach; a'i fod nid

,

unig yn taflu goleu i'th feddwl, tán uffe

i'th°gvdwybod, ond tàn y nef hefyd

serchiadau. Fy meddwl yw, y mae trwy

gair yn egluro cymmaint am Gristynei

odol ragoriaetìiau a'i gymmhwysder
angeniou yu ei holl swyddau, nes ydyw
serchiadau yn dechreu ymgynnhyrfu ar

ol. Y mae y mynych adroddiad am danc

thrugaredd Duw trwyddo i bechaduriii

truain mor ddanteithiol, fel yr wyt yn

chreu profi peth melusder wrth glywed
^

danynt, a hyny yn codi ynot ryw dd

muniadau gwresog, nes wyt wrth wrandj

y gair yn mynych dori allan mewn ana<

iadau o fath y rhai hyn, O na byddai Cr

yn eiddo fi !—A gaf ii byth fodinor hapuf

chael maddeu fy mhechod, a'm hachub g

Dduw'? lë, y mae yn bossibl dy fod )

mhoethder dy serchiadau yn mellditbio

cliwantau, a Satan, a'th gadwodd cyb,

oddi wrth Grist, a bod bwriadau disyium^

yn cael lle ynot y bydd i ti adael dy h

ffyrdd, a thori trwy holl erfyniadau

chwantau anwylaf i ddyfod at Grist.

enaid, yn awr y mae teyrnas Dduw yn i

ger lla i ti. Yr wyt, fel y gallaf ddywj

yd, yn debyg i wraig yn amser bywhâd

plentyn yn ei chroth ; ac am hyny, dyma

pryd y mae angeii am dy ofal mwyaf rha

ti aflwyddo. Fe byddai y dymuniadau

symmwth yma oncí yn addfedu i ddewisj

difrifol o Grist; a'r bwriadau yma yn cr.

hau hyd barhaus ymroad i ymwrthod

phechod a hunan, a thithau yn bwi
^

hun yn y modd hyny ar Grist, nii a feit

iwn ddwyn cyfarchiad llawen atat am en

igaeth y baban hwn o ras (ifydd wyf

feddwl) vn dy enaid. Yr wyf yn addef I

serchiadau i í'yny ac i lawr ;
ie, felygwy

pa mor gryf bynag y tybygid eu bod

chwythu yr enaid yn bresenuol un ffor

fe'u ceir yn fvnych"mewn pwynt cwbl gr

yn fuan wecli hyny. Fe all tlyu fod

'feddw trwy boethder serchiadau, yn gysfc

thrwy win neu ddiod gref ; ac fel y niae

beth mor gyffredin i ddyn mewn g

ddiodclamw bargen y bydd edifarga

phiegid, pau adawo ei ieuciwdod ei
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beth cytfredin i greadnriaid tniaiii

jrhau ain eu bwriadau crefyddol. Hwy
ânt ryw fath o ddewisiad o Grist a'i

i dan bregetb, tra y byddo eu serch-

i wedi eu raawr ennyn trwy ryw ym-
lan cynnhyríiol ; ond ym nihen ychydig,

i argraph y gair (a wresogodd eu serch-

)
gael ei wisgo ymaith, y maentyn dy-

tynt eu hunain, ac yna yr un fath bobl
t—mor bell oddi wrth hiraeth am Grist
üoed. Nac ymfoddlona, gan hyny, ar
oesion disymmwth o serchiadau, mewn
ìhâd, ond llafuria i gadw yr argraphiad-
wna yr Ysbryd y pryd hyny ar dy en-
|el na chaffont eu hanffuriio a'u rhwbio
;h (fel lliwiau newydd osod, cyn iddynt

)
gan y brofedigaeth gyntaf a ddelo.

i ocheliad yr apostol (Heb. ii. 1);
fX Am

i

y mae yn rhaid i ni ddal yn well ar y
|u a glywsom, rhag un amser i ni eu
ng hwy i golli ;" neu i redeg allan fel y
llestri candryíl. Fe allai yn bresen-
id áy galon yn toddi gan dristwch am
phodau, a'th fod yn meddwl fel yma

—

!cr, nid edrychaf yn dirion ar fy ciwant
mwyach. Yn wir, wrth weled y gwy-
. difrifol athrist dan bregeth, fe allai

ìwn syndod ofyn, Pa un o'r rhai hyn
dyn neu y ddynes a geid wedi hyny yn
) law yn llaw â'r pechodau y maent yn
n galaru wrth glywed eu henwi. Ònd
wyt yn caru dy fywyd, gwylia ar dy
rhag i hyn ddarfod fel gwlith boreuol,
n ni welir erbyn canol dydd. Gwna
i hyny fel y rhai hyny sydd wedi sefyll

. mewn ymdrochle brwd
; y rhai, wedi

allan, nid ânt yn ddioed i'r awyr agor-
iyàd-ài hyny yn ddigon i'w lladd), ond
rant yn ebrwydd i wely cynnhes, fel y
.ont y gwres tyner yma ; ac yn awr,
oaae y tyllau chwys yn agored, hwy
int allan, trwy chwysu yn arafaidd,
11 eu hafiechyd yn llwyrach. Fel hyn,
ra dithau i'th ystafell ; ac yno Uafuria
meryd y fantais o'th dymmer dodded-
sennol, er mwyn tywallt dy enaid yn
ach ger bron Duw ; ac â'th holl enaid

i arno na adawa mo honot yn fyr o
ac na oddefa i ti aflwyddo, yn awr yr
inddo ar y droell, ond iddo dy wneud
str i anrhydedd. A hyn sydd yn can-
1 y trydydd hyfforddiad.

PENNOD IX.

nwys trì hyfforddiad ym mhellach tuag at
gael ffydd.

Dyrcha dy gri mewn gweddi at
am ífydd.

DOSB. I.

st. Ond a all anghredadyn weddi'o ?
aje rhai yn meddwl ua ddylai.
* Dyma newydd drwg, pe byddai yn

wir, ie, i rai sydd yn credu, ond ua fciddiant
ddywedyd mai credinwyr ydynt.
Fe fyddai yn ddÌLron"i ddychrvnu y rhai

hyn oddi wrth weddi hefyd ; ac felly byddai
fel y chwennychai Satan iddi fod, na chai
Duw ond ychydig neu neb i ymostwiig iddo
yn y rhan barchus yma o'i addoliad ; o her-
wydd nid ydynt ond y rhan leiaf o gredin-
wyr a allant rodio at orsedd gras mewn
golwg ar eu gras en hunain. Y mae gweddi
yn gyfrwng o addoliad ac hefyd yn gyfrwng
o ras. Y mae yn foddioii i ni roddi addol-
iad i Dduw, ac hefyd i ddisgwyl am ras gan
Dduw. Felly, y mae dywedyd na ddylai
dyn annuwiol weddio, yn gystal a dywedyd"
na ddylai addoli Duw, a'i gydnabod ef yn
wneuthurwr iddo ; ac hefyd, na ddylai ym-
arfer â'r moddion yn y rhai y dichon gael ei

wneuthur yn gyfranog o ras a ffydd.
" Gweddi (medd y Parchedig Mr. Baxter)
yw ysgogiad yr enaid tuag at Dduw ; ac nid
yw dywedyd na ddylai anghredadyn weddio,
yn ddim llai na dywedyd na ddylai droi at
Dduw

; pryd y mae efe yn dywedyd wrth yr
annuwiol, ' Ceisiwch yr Arglwydd tra y
gellir ei gael ef

; gelwch arno tra fyddo yn
agos.' Dymuniad yw enaid gweddi (medd
yr un awdwr dysgedig); a phwy feiddia
ddywedyd wrth yr annuwiol, Na ddymun-
wch ffydd, na ddymunwch Grist yn rhan ?

Yn wir, nis gellir gwadu nad yw yr anghred-
adyn yn pechu pan fyddo yn gwecld'io, ond
nid gweddio yw ei bechod, ond ei waith yn
gweddio mewn anghrecliniaeth. Ac am
hyny> y n^e yn pechu llai wrth weddio nag
wrth beidio; o herwydd pan fyddo yn
gweddio, nid yw ei bechod yn gorwedd oncl
yn amgylchiad a dull ei waith ; ond pan nad
yw yn gweddio, yna y mae yn sefyll allan
yn hollol yn erbyn y ddyledswydd a orchy-
mynodd Duw iddo gyflawni, a'r moclclion a
appwyntiodd Duw i'w harfer tuag at clder-
byn gras. Ehaid i mi gan hyny, enaid tru-
an, beri i ti fyned ym mlaen er yr holl fw-
bachod yma; ac nac esgeulusa y ddyled-
swydd fawr hon a osodwyd ar holl feibion
a merched dynion. Yn unig dos yn yr ystyr-
iaeth o'th fíieidd-dra dy hun ; a gochel ddwyn
y bwriadau o fyned ym mlaen mewn pechod
gydathi at orsedd gras : byddaihyn yn ddryg-
ioni erchyll yn wir. Feì pe byddai i fradwr
wisgodillad gweision y brenin er mwyn cael
dyfodiad haws at ei berson ef, fel y gallo ei

wanu â'r ddagr sy ganddo dan y wisg hono.
Ai nid cligon i ti bechu? ond a fynit ti fod
Duw â llaw yn ei cldianrhydedd ei hun
hefyd? Pe byddit o'r egwyddor yma (jr
hyn ni ddymunwn), os danfonaf di i weddio,
mi a'i gwuaf gyda chynghor Pedr i Simon
y swynwr (Act. viii. 22); "Edifarhâ am dy
ddrygioni hwn, a gweddia Dduw a faddeuir
i ti feddyifryd dy galon." Ond yr wyf yn
dy gymmeryd ti, i r hwn yr wyf yn awr yn
rhoddi cynghor, i fod o duedd arall

;
yr un
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a ddygwyd i beth tsiralad o'i gyfìwr galarus,

ac a feddalhawyd felly gan y gair, fel y
byddit foddlawu i gael Ürist ar ryw am-
modau

; yn unig, y niae yn ddyryswch yn
dy feddyliau pa fodd y gall y fath greadur
diallu, ie, y fath bechadur digywilydd ag a
fuost ti, byth ddyfod i gredu ynddo. Fel
mai nid y cariad presennol at un pechod yn
dy galon, ond yr ofn yn dy gydwybod ain

bechodau a aethant heibio, sdd yn dygadw
rhag credu. Yn awr, er cíy fwyn di, mi
ddymuuwn gasglu yr annogaethan mwyaf
eysurus allan o'r gair, a'u taenu ar liyd dy
Iwybr at orsedd gras. Dos, enaid tlawd, i

weddi am ffydd. Nid oes arnaf ofu cael

cerydd am ddanfon y fath gwsnieriaid at

ddrws Duw. Yr hwn sydd yn ein danfon i

alw pechaduriaid adref ato, nis gall fod 'yn

ddig o'th glywed di yn galw arno. Nid yvv

yn cael ei wasgu gymmaiut gan y fath er-

fynwyr, fel y gall gael yn ei galon roddi
nacâd i neb a ddt-lo ar y neges yma. Y mae
Ciist yn cwyno am becbaduriaid, "na fyn-

ant ddyfod ato, fel y eaffont fywyd ;" Ioan
v. 40 : ac a wyt ti yn meddwl y gâd efe i

neb gwyno eu bod yn dymuno dyfod ac yn-
tau yn anfoddlawn iddynt \ Ymgysura,
greadur truan, a chura yn galonog : y roae i

ti ewyllysiwr da ym mynwes Duw ei hun a
all gael i ti groesaw. Ÿr hwn a allai roddi
Crist drosot heb i neb weddi'o arno, ni rydd
nacâd i'th ofyniad cìithau am ífydd. Yr
hyn yr wy t ti yn gweddio ar i Dduw ei gyf-

ranu, y mae yn rhoddi hyny yn orchyinyn
arnat ;

" Hwn yw ei orchymyn ef, Gredu o
honom yn enw ei Fab ef Iesu Grist;" 1

Ioan iii.*23. Felly, wrth wedd'io am ífydd,

yr wyt yn gweddio ara i'w ewyllys ef gaeí

ei gwneutiiur genyt ; 'ie, y rhan hono o'i

ewyllys a ddymuna efe—y benaf—iddi gael

ei gwneuthur, a elwiram hynyynbennodol,

fwaith Duw (loan vi. 2ü); " Hyn yw gwaith
)uw ; credu o honoch yn yr hwn a anfon-
odd efe." Fel pe dywedasai Crist, Os na
wnewch hyn, nid ydych yn gwneud dim
dros Dduw: ac yn sicr Crist a wyddai
feddwl ei dad oreu. O mor dderbyniol, y
mae yn rhaid i'r weddi hono fod gan Dduw,
yr hon sydd yn cyd-daraw â'i fwriad penat'

ef ! Fe gafodd Ioab fod ei erfyniad ef yng
ngenau y wraig o Tecoa, yn llwyddo fel y
dymunodd: pa fodd nawnai,gan nasgofyn-
odd ond y peth yr oedd y brenin yn ei

chwennych yn fwy nag efe; ie, yn fwy nag
oedd yu bossibl iddo ef ei chwennych ? A pha
mor gryf bynag yw dy ddymuuiad dithau
am ffydd ; onid yw, dybygit ti, yn rhoddi
boddhâd niwy i Dduw fod i bechadur argy-
Iioeddedig gael ci ddwyn i gredu, nag y
dichon roddi i'r creadur ei Imnaní Mi dy-
bygwn erbyn hyn y gellit, enaid tlawd,
addaw i ti tìy hun ddychweliad llwyddian-
nus o'r anturiaeth yma a wneist i'r nefoedd.

Ond er dy galondid ym mhellach, gwybydd

am y gras hwn y mae dy angen a'th g
gymmaiut am dano, ei fod yn brif n
bwrcas Crist. Y gwaed hwnw a bry
faddeuaut, a brynodd flfydd hefyd, trw

(

hon y gall pechaduriaicl truain fwynlu
maddeuaut hwnw. Megys y diíl'oddod

y digofaint oedd pechod dyu yn gytì

wedi ennyn i'w erbyn yng ngìialon I
felly hefyd fe brynodd ymaith yr elyni

yn erb^'ii Duw, o'r hyn y mae calon y
adur yn Jlawn, ac adalodd am ystôrne«
o ras i osod i fyny eilwaith y creadura
heb ddim. Felly enaid, pau elych i we
am ffydd, edrych ar Grist fel mi sy gai

drysor mawr o ras yn gorwedd yn ei y
i'w roddi allan i bechaduriaid tlodion

yn gweled na feddant ddira i ddechrÄ
arno ; ac sydd, yn y teimlad o'r tlodi

yn syrthio ger ei fron ef. " Dyrchefeji

uchelder, caethiwaist gaethiwed : dei

iaist roddion i ddynion ; ie, i'r rhai cyi

hefyd, fel y preswyliai yr Arglwydd JD

yn eu plith ;" Salm lxviii. 18. Y mai

ddiammheu mai ara Grist y raeddylir \

ac fe'i cymnihwysir iddo : Eph. iv. 8.

awr, dal sylw, y mae ynia yn gyntaf di

dan law Crist, "rhoddion :" yn ail, yr
sydd yn ei ymddiried iddo, sef y
" derbyniaist roddion ;" hyny y w, Crist

ei Dad : yn drydydd, pa bryd neu arba
rif y mae y Tad yn rhoddi y trysor ym
llaw Crist ? " Dyrchefaist i'r ucht
caethgludaist gaetíiiwed : derbyniaist,

1

Hyny yw, wedi i Grist orchfygu pech

Satan trwy ei angeu, a marchogaeth,

ngorfoleddus gerbyd ei esgyniad i frenl

ddinas y nef, yna y derbyniodd Cri

rhoddion hyny fel pwrcas ei waed a

iad o'r hen ddyled a addawsai Duw i'i

(cyn seiliad y byd, pan gyttunwyd ary
aniraod), aryr araniod o ifod iddo dalu t

pechadur, a thywalltiad ei werthfawr
ei hun hyd farwolaeth. Yn bedwared
personau i wasanaeth pa rai y derhB
Crist y rhoddion hyn ;

" i ddynion,"

augylion; "i'rrhai cyndyn," nid dynioi

bechod ; fel nad yw dy natur a'th f

pechadurus yn dy gau di allan, enaid t

oddi wrth dtíerbyn rhan o'ranrheg yma
ddiweddaf, Dal sylw ar natur y rhod

a'r diben i ba un y mae Crist yn eu der

" Fel y preswyliai yr Arglwydd Ddm
eu plitli," neu yuddynt. Yn awr,

oud ffydd a wna enaid a fu yn dilyn ei

dynrwydd yn breswyjfagyniinhwysi'r

sauctaidd. Yu wir, hon yw y rhod

rawyn }»a un y derbyniodd yr lioll roi:

ereill, mewn ystyriaeth. I baddibeny
doniau a rhoddion yr Ysbryd -a'r weiin

aeth, apostolion, athrawon, bugeiliaid,

Onid feJ y byddai iddo drwyddyut we

ffydd yng ngJialonau pechaduriaid tlot

Bydded i hvn roddi hyfder yuot i ddi

yn ostyngedig â Duw, am yr hyn y tí
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t am dano. Dywed, Arglwydd, yr wyf
bod yn adyn cyndyn yn wir:*ond a
byniodd Crist d'dim i'r fath rai ? Y
genyf galon anghrediniòl ; ond mi

'af fod fl'ydd wedi talu am dani yn dy
tamiocl ; fod Crist wedi tywallt ei waed,
byddai i ti dywallt dy Ysbryd ar led

Inghalonau pechaduriaid. A wyt ti yn
'lwl, tra y byddech fel hyn yn dadleu â
_
ac yn defnyddio enw Crist mewn

'ldi i'w gynuhyrfu, y gall Crist ei hun
id yn y cly w, a pheidio taraw o blaid dy
îad at ei Dad \ Yn sicr, y mae efe
ddlawn i'r liyn sy ddyledus iddo gan
v gael ei dalu : ac am hyny, pan geis-
ii fíydd, ar gyfrif ei angeu ef, ti a'i

yu barod i gyttuno â thi yn yr un
i at ei Dad. Yn wir, fe aeth' i'r nef ar
ìcan, fel na byddai i eneidiau truain
ìwelyd o dclitíýg ewyllysiwr da yn y
>an ddelont â'u herfyniadau gostyng-
mo.

DOSB. II.

Id. Cyfeilîacha lawer â'r addewidion,
u hystyried yn fynych yn dy feddyliau
noì. Gwaith yr Ysbryd, a'i waitli ef
igj

7W sylfaenu dy enaidar yr addewid

;

>ddi bod i'w air trwy flydd yn dy
hyn nis gelli di ei wneuthur. Etto,

y daeth tân i lawr o'r nef ar aberth
wedi iddo ef osod y coed mewn trefa
ed mor beli ag y gallai, feliy y gelli
obeithio yn gysurus y bydd i" Ysbryd

ldyfod gyda goleu a bywyd ysbrydòl i

yr addewicl yn dy gaìon, pan fycìdech
dwybodol ddiwyd yn myfyrio ar yr
id

; os wyt hefyd yn addef Duw yn y;

elygwnaetli efe
;
yrhwn, ar ol gosod y

newn trefn, sydd yn dyrchafu ei galon
uw mewn gweddi, gan ddisgwyl y
ddi wrtho ef : 1 Bren. xviii. 37. Ni
fibrdd well i wahodd Ysbryd Duw

mnihorth na hon. Megys y mae
yn temtio y diafol i'w demtio, svdd
lael i'w lygaid syllu, neu ei feddyíiau
ar wrthddrych nwyfus; felly y mae
yn gwahodd yr Ysbryd sanctaidd ato
u gosod ei feddwl ar wrthddrychau
idd a nefol. Ni raid i ni ammheu
Ysbiyd Duw mor barod i feithrin
gynnhyrfiad da, ag yw yr ysbrvd

)l i feithrin yr hyn sy ddrwg. r
yncael y ddyweddi yn eistecid dan

;f
ei hanwylyd, raegys dan bren afalau

i. 3); açynyman hi a ddywed fod
•wyth yn felus i'w genau." Beth y
heisteddiad dan ei gysgod yn arwydd-
i well nag enaid yn eistedd dan y

í hau am Grist a'r acìdewidion gwerth-
j^dd yn tyfu o hono, fel cangenau o
O Gristion, gosod dy hun yma dros
a pheth rhyfedd fydd oni ysgwyd

>ryd beth ffrwyth oddi ar ryw gangen
ydd i'th fynwes. Megys y cyfarfu

Isaac a'i briodferch, pan oedd yn myned i'r
maes i fyfyrio, felly ni wyddost nas gelli
gyfarfod â'th anwylyd tra fyddech yn rhodio
trwy fyfyrdod yng ngardd >r addewidion.

DOSB. III.

Yn olaf. Cymmhell a gwasga ar dy enaid
y rhwyiuau o angenrheidrwydd sydd arnat,
fel pechadur truan, i gredu. Y mae yn
bossibl fod Duw wedi dy yru i gywilydd
ger bron dy gydwybod dy hun, ara bechod-
au ereill

; nes wyt yn ftîeiddio hyd yu oed
y meadwl am danynt ? ac y byddai mor
hawdd i ti ddioddef rhoddi dy ben yn y tân
a byw ynddynt. Pe gwneit gam â'th gyni-
mydogyn ei berson,eienw,neueifeddiannau,
fe ennynai dân yn dy gydwybod, a barai i ti
ofm edrych tua chaitref .fymddiddan â'th
feddyliau dy hun wyf yn'feddwl) nes yr
edifarheit am dano. Ac ai fíydd yn unig
sydd yn fater bach, yn orchwyì wedi ei adael
ì'th ddewisiad dy hun, pa un a fyddi mor
dda wrthyt dy hun, a chredu, ai peidio ? Yn
dchau, wrth edrych ar dynerwch cydwybod
llawer dan ddarostyngiad, a grynant rhag,
ac o herw^ydd pechodau, ereill a'igymmharu
â'r ychydig deimlad a ddangosant o'u ha-
nghrediniaeth,gellid barnu ei bod ynmeddwl
y riiai hyny yn achos i Dduw cìdigio ; ac
mai â hwynt eu hunain yn unig y gwnânt
gam trwy hwn. O ! fel y'th dwyllwyd yn
ddirfawr gau dy feddyliau dy huu, os dyma
dy ddj'chymmygion ! i'e, os nad wyt yn
meddwl dy fod mewn modd uwch yn dian-
rhydeddu ac yn aufoddhau Duw trwy dy
anghrediniaeth, na thrwy dy holl bechodau
ereill. Yr hyn a ddywed Bernard am galon
galed, a allaf finnau ddywedyd am galon
aughrediniol. " Calon galed yn wir yw
hono (medd efe) nadyw yn crynu wrth glyw-
ed am galon galed." A chalon anghrediniol
yn wir yw hono, nad yw yn cryuu wrth
glywed am galon anghrediniol. Galw dy
hun i gyfrif, O ! ddyn, a mn glywed betb
sydd gan dy enaid i'w ddyweclyd dros ei
waith yn peidio ymwasgu â Christ ; ac yna,
ti gei glywed y fath reswm afresymol a
rydd. Ühaid iddo fod naill ai am dy fod
yn anfoddlawn i'r ammodau, neu ynte am
dy fod yn ofni eu bod yn rhy dda byth i

gael eu cyflawni. Ai y cyntaf o'r rhai hyn
yw dy reswm ; sef am nad wyt yn foddlawn
ì'r ammodau, ar ba rai y mae Crist yn cael
ei gynnyg ? Y raae yn bossibl, pe gallesit
ond cael Crist, a'th chwantau gydag ef, y
buasai yn fwy derbyniol genyt ; ond i ym-
adael â'th chwantau er mwyn ennill Crist y
mae hyn, yn ol dy feddwl, yn ymadrodd
caled. Onid rhyfedd fod hyny yn dy an-
foddhau di, yr hyn, pe gadawsai Duw ef
allan, ni allasai fod wedi ein caru mewn
gwirionedd ? Yr wyt ti yn adyn tfol, ie, yn
gythraul, os nad wyt yn cyfrif dy bechodau
yn ddarn gwaethaf o'th drueni. O ! befch
yw Crist o werth yn dy feddyliau, os na
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feiddi mddiried uldo ara wneuthur 1 fyny

dy golied o rvw chwaut gwael ? Ychydig

brìa ar aur sydd gau y dyn hwnw a feddwl

ei fod yn talu yn rhy ddrud am dano, wrth

daflu yniaith lonaid ei ddwylaw o dora, fel

y gallo ei dderbyn. Wele bechadur, os felly

y mae, nad yw yr ammodau, ar ba rai y mae

('risti'wgael, ddim wrth dy fodd; gofyn

i'th enaid pa fodd yr ymdarewi â'r ammod-

au ar ba rai yr wyt ti yn dal dy chwantau.

A elli di ymdaraw yn well (dybygit ti) yn

uflern, heb wynfydedig bresennoldeb Duw
(lle y mae dy chwantau yn sicr o dy ddwyn

o'rdiwedd, oni newidir dy feddwl), nag y

y ewnaethit yn y nef, heb gyfeillach dy

chwantau, lle y byddai ffydd yng Nghnst

mor sicr o dy arwain, pe byddit yn berchen

arni ? Yn awr, ynte, y mae 1 ti ddewis
;

ac a wy t ti yn bwriadu gadael 1 ti dy hun

waith edifarhau am dy ôblineb yn uffern ì

Ond mi feddyliwn, pe byddit nior ffyddlawn

i ti dy hun ag i iawn ystyned y mater, a 1

liysbysu i'th enaid yn ddifrifol, gan roddi

iddo amser i fyfyrio yn feunyddiol arno, na

byddit yn hir cyn cael gwell meddyliau ani

Grist, a gwaeth am dy bechodau. Ond fe

allai mai nid liyn yw y rheswm sydd yn

dy gadw rliag credu ; y mae yr ammoc au

yii o-wbl wrth dy fodd ; ond ni fedn feddwl

y bydd i'r fath bethau mawrion ag a addewir

'byth gael eu cyflawni i'r fath un a thi. Wele,

o'r ddau, gwell yw fod y rhwystr yn dy

ffordd at Grist yn gorwedd yn anfedrus-

rwydd dy ddeall i amgyffred, nagyng nghyn-

dynrwydd dy ewyllys i dderbyn, yr hyn y

mae Duw yng Nghrist yn ei gynuyg. ünd

rhaid i hwn gael ei symmud hefyd. Acam
hyny. taraw at y gwaith gyda'th enaid, a

llafuria i'w gael i reswm yn y peth yma
;
o

herwydd yn wir nis gall dim fod yn fwy afres-

ymol na gwrthddadleu yn erbyn gwinonedd

a sicrwydd addewidion Duw. Dau beth,

wedi eu dwfn argraffu ar dy enaid, a dawelai

dy ammheuon, ac a chwalai dy ofnau yn yr

achos.
, . <• *va

(laf.) Llafuria i gael ìawnfarn am Dduw
yn dy ddealltwriaeth ; ac nid ymddengys yn

beth dieithr fod y Duw mawr yn gwneuthur

y fath bethau mawrion i bechadunaid tru-

aiu. Pe yr addawai cardotyn i chwi fil o

buiinau yn y flwyddyn, chwi allech yn wir

ei ddibrisio, a gofyn pa le y caffai efe gym-

maint ? ond pe yr addawai tywysog fwy, chwi

wrandawech, am fod ganddo foddion yn

gyfattebol i'w addewid. Nid yw Duw wedi

ymrwymo am fwy trwy addewid nag a fedr

trucraredd, gallu, a ffyddlondeb anfeidrol ei

dalu :
" Peidiwch, a gwybyddwch mai myfi

sydd Dduw ;" Salm xlvi. 10. Am y Salm

yma y dywedai Luther, mcwn amseroedd o

derfysg mawr yn vr eglwys, "Deuwch, can-

wn y chweched Salm adengain,er gwaethaf

y diafol a'i holl offervnau." A'r rhan yma o

îioui a eili dithau. enaid diylliedig, gann

a 1

gydâ chysur, er gwaethaf Satan a phec

hef.yd. *Paid, O ! fy enaid, a gwybydd
yr hwn sydd yn cynnyg i ti drugaredd,

'sydd Dduw ; a'r rhai a adwaenant ei

a ymddiriedant ynddo."

(2il.) Ystyria yn fanwl y sicrwydd

y Duw mawr yma am gyflawniad o'i adc

id i'r credadyn ; a thi a gei weled fod

yn gymmaint (wedi ei roddi gan un a haei

ei gredu ar ei air, am fwy na gwertb

heneidiau), fel pe byddai genym y dynnw
twyllodrus yn y byd dan y fath rwyi

am daliad swm o ariau, ni a foddyliei

fod yn ddigon sicr. Ac oni foddlonh

pan y mae y Duw geirwir a fiyddlawi

rhoddi ei hun dan y rhwymau hyn er

hâd i ti? Cofia fod ei wirionedd moraD|

newidiol, fel y mae yn haws i oleuni d(

allan o dywyllwch, nag i gelwydd dd

allan o'i wefusau bendigedig ef.

PENNOD X.

Annogadh i gredinwiir, uwch lawpobdim,ie

ar c\i ffydd, gyda rhai hyfforddiadau er 6
v:racth.

Yr wyf yma yn troi atoch chwi,

gredinwyi-, mewn annogaeth ddyblyg.

1. Gan fod ffydd yn fath ras de^

cyffröer chwi i ofal mwy na chytfredin

chadwraeth. Cadw hon, a hi a'th
g

dithau, a'th holl rasau hefyd. Trwy

yr wyt ti yn sefyll ; os diffygia hono, t

a syrthi ; a pha le y ceir di erbyn hynj

dan draeddy elyn? Bydd j
Tstyriol o un

berygl a ddigwyddo i dy ffydd ; fel y
ben Groegaidd hwnw, yr hwn, wedi <a

daraw i lawr mewn ymladdfa, a ofy

cyn gynted ag y daeth ato ei hun,

oedd ei darian. Am hwn yr oedd e

uwch law pob peth arall. O ! ymofyn

brofedigaeth yma, a'r ddyledswydd ac

le y mae dy fi'ydd, a pha fodd y mae j.

daraw ? Hwn yw y gras y mynai Du^

yn benaf farnu a phwyso ein hunain^

o herwydd bod llai o berygl magu bal

yn y gras hunanwaghaol yma nag un

«Yr wyf yn dywedyd, trwy y g

roddwyd i mi, wrth bob un a'r syddy

plith, na byddo i nebuchel syniedyns

nag y dylid synied ; eithr synied i sobr

feí y rhanodd Duw i bob un fesur ff

Iìhuf. xii. 3. Yr oedd amryw rodd

ddeibyniasai y Ehufeiniaid ganDduv«

efe a fynai iddynt syniedam danyntei

ain yn hytrach wrth eu fiÿdd ;
a'r rt

yw, fel y byddai iddynt synied i sobr

Yn wir y mae pob gras aralH'w brofi

ein ffydd ; os nad ydynt yn ffrwythau

nid ydynt o ddim gwir werth. V\

gwahaniaeth sydd rhwng CristionaF

"•oiiest. Y mae hwn yn prisio ei buu
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mivnedd, cymmedroldeb, haelioni, a rhîn-
lilau moesol o'r fath, sydd ganddo i'w
iffos uwch law ereill. Y rhai hyn,ymae
disgwyl, ai cyflwynant ef i Dduw, ac a
illant iddo ddedwyddweh ar ol marw

;

n y rhai hyn y mae yn yniogoneddu, ac
*wneud ei ymffrost tra y byddo by w. Ónd
fod y rhai hyn yn fasau yn y Cristion
heb fod ond yn rhinweddau yn y llall) y
) efe yn cael ei gadw yn sobr yn. yr olwg
jrnt ; oherwydd bod ganddo adnabydd-
h o Grist, cyfiawnder a sancteiddrwydd
wn sydd trwy ffydd yn eiddo iddo : ac
ae yn prisio ei hun wrth y rhai hyn yn
na dim sydd ganddo ei hun. Nis

if amlygn hyn yn well, na thrwy ddau
y naill yn wr llys, a'r llall yn ladwr,
1 ddieìthr i'r llys

; y ddau yn meddiannu
ddiaethau hardd ; ond gwr y llys yn
tf o lawer. Gofynwch i'r gwr bonedcíig
rlad (nad yw yn pertbyn i'r llys, nac
i ffafr gyda'r brenin) pa faint a dâl efe

;

ddywed i chwi gymmaint ag a gyrhaedd
rçedd a'i arian

; y rhai hyn sydd gan-
ef i biisio ei hunan wrthynt. Ond
awch i'r gwr llys pa faint a dâl yntau

;

r fod ganddo lawer mwy o dir ac arian
'lall) efe a ddywed i chwi ei fod yn prisio
n wrth ffafr ei frenin, yn fwy nag wrth
)11 feddiannau ereill. Mi allaf, medd
idywedyd gair mawr, y mae yr hyn a
íy mrenin yn eiddof fi (oddi eithr ei
l a'i frenhinol urddas) ei bwrs yn eiddo
ì cynnal, ei gariad i'm croesawu, a'i

'm hamddiffyn. Y paganiaid truain,
ìu bod yn ddieithriaid i Dduw, ac i'w
yug Nghrist, ymfendithiant yn eu
'ddiad o'u hystôr naturiol; a'r trysor
7 o rinweddau moesol a gasgíant ynghyd
eu diwydrwydd, a'r attaliad a roed ar
ygredigaethau gan law ddirgel nad
'nt hwy yn ei chanfod. Ond y cred-
gan fod iddo " ddyfodfa trwy ffydd
is hwn, yn yr hwn y mae yn sefyll"
uchel mewn ffafr gyda Duw trwy
; y mae efe (megys y dylai) yn prisio
ì wrth ei ffydd, yn hytrach nag wrth
dd neu ras arall. Er nas gall neb, heb
r hwn sydd yn credu, ddangos grasau
gwir nefol harddwch, etto nid yn y
iyn y mae efe yn ymfendithio, ond yng
ist, yr hwn sydd yn eiddo iddo trwy

m
Efe a all dclywedyd, trwy drugar-

:od ganddo galon wedi ei harddu â'r
1

,

nefo1 nyny ; â pha rai nid yw rhith
ddau y pagan, na rhith rasau y dyn
i gyfiawn chwaith, ddim mwy i'w cys-
nag yw y llun yn y drych i'w gys-P r gwyneb, neu y cysgod â'r dyn ei

B. Fe all ddywedyd hefyd fod ganddo
öj-teiddrwydd hwnw mewn gwirionedd,
i| js ganddynt hwy ond ei rith a'i ym-
osiad. A'r gras Duw ynia o'i fewn, y|d ei brísio ym mlieil uwch law ln.ll

drysnrau a phles»rau y byd ; byddai yn well
gandclo fod yn sant mewn bratiau nag yn
bechadurmewn porphor

; ie, uwch law'ei
fywyd naturiol, yr hwn a fyddai yn fodd-
lawn i'w golli, ac ni chyfrifai ei hun mewn
colled, os gallai trwy hyny ond cadw ei
fywyd ysbrydol. Etto, nid hyn yw y gair
mwyaf a ddichon credadyn ei ddywedyd

;

y niae efe nid yn unig yn gyfranog o'r dduw-
iol anian, trwy egwyddor o sancteiddrwydcl
a blanwyd ynddo, ond hefyd yn etifedd i'r

sancteiddrwydd, ie, i'r holl berffeithrwydd
gogoneddus, sydd yn Nuw ei hunan. Y
cwblag yclyw Duw, a fedd, neu a wna, ymae iddo ef genad i'w galw yn eiddo iddo
ei hun. Y mae Duw yn clra boddlawn i'w
alw yn Dduw i'w bobl'. " Duw IsRiel" yw
efe wrth ei enw : 2 Sam. xxiii. 3. Megys ymae t a thir gwr yn dwyn enw eu perchen,
felly y mae yn rhyugu bodd i Dduw ddwyn
enw ei bobl arno, fel y gallo yr holl fyd
wybod i bwy y mae yn perthyn. Y mae
gwinllan Naboth yn cael ei galw yn rhan-
dir, neu yn rhan Naboth (2 Bren. ix. 21),
felly y mae Duw yn cael ei alw yn "rhan
lacob;" ler. x. 16. Ni chadwodd Duw
ddim oddi wrth ei bobl, ond ei goron a'i
ogoniant ; hwnw, yn wir, "m rydd i arall

;"

Esa. xlii. 8. Os oes ar y Cristion eisieu
nertb, mynai Duw iddo "ymaflyd yn ei
nerth ef" {Esa. xxvii. 5); ac fel y gallo
v/neud hyny yn eofn a hyderus, y mae efe
yn ei alw ei hun yn gadernid ei bobl

:

"Cadernid Israel ni ddywed gelwydd ;"

1 Sam. xv. 29. Ai cyfiawnder a sancteidd-
rwydd y mae efe yn dlawd o honynt? Wele
fel y maent yn cael eu dwyn at ei law :

"Crist a wnaethpwyd i ni gan Dduw yin
gyfiawnder," &c. ; 1 Cor. i. 30 ; am hyny
fe'i gelwir " Yr Arglwydd ein cyfìawnder;"
ler. xxiii. 6. Ai cariad a thrugaredd a ddy^
munent gael ? Y mae yr holl drugaredd
sydd yn Nuw at eu gwasanaeth : "Mor
fawr yw dy ddaioni a roddaist i gadw i'r

sawl a'th ofnant ;" Salm xxxi. 19. Craff-
wch ar yr ymadrodd, "a roddaist i gadw i'r

sawl a'th ofnant ;" y mae efe wedi bwriadu
ei ddaioni a'i drugaredd idclynt hwy

; yn
debyg i dad a roddai ryw swm o arìan i

gadw, ac a ysgrifenai ar y gôd, dyma ran y
plentyn a'r plentyn. Ond pa fodd y mae y
Cristion yn dyfod i gael yr hawl yma yn
Nuw, a'r holl drysor mawr a dirif o dded-
wyddwch sydd ynddo 'i Y mae hyn yn
wir i'w ystyried yn fawr ; a ffydd yw yr hyn
sydd yn rhoddi iddo hawl dda i'r cwbl. Yr
hyn sydd yn ei wneuthur ef yn blentyn,
sydd hefyd yn ei wneuthur yn etifedd. Yn
awr ffydd sydd yn ei wneuthur yn blentyn

;

Ioan i. 12 ;
" öynnifer ag a'i derbyniasant

ef, efe a roddes iddynt allu i fod yn feibion
i Dduw, sef i'r sawl a gredant yn ei enw
ef." Gan hyny, s na fynech gaeî galw eich
genedigaeth fraint i gwestiwiij a dwyn eich



432 TJWCII LA.W POB DIM, WEDI

rhan yng Nghrist, a'r rhagorfreintiau go-

goneddus sydd yn tarddu o hono, dan ain-

niheuaeth athrist yn eich eneidiau, edrych-

wch at eich tfydd.

Cicest. ünd pa gynghor (gall y Oistion

ddywedyd) a roddwch chwi er cadw îy

fiÿdd ?

At. I hyn mi a roddaf atteb yn yr hyn a

ganlyn :

—

(laf.) Yrlwn a fuynofferynol i genhedlu

dy ffydd, a fydd hefyd yn gynnorthwyol i'w

chadw. Gair Duw wyf yn feddwl. Megyfl

y bu yn bad ì'r diben cyntaf yn dy ddy-

chweliad, feliy y mae yn awr yn llaeth er

cynnaliaeth bresennol i'th ffydd. Gorwedd
isugno wrth y fron yma, a hynyyn fynych.

Nis galUplant sugno yu hir, na threulio

Uawer yn y cylla ar unwaith ; ac am hyny

rhaid iddynt gael eu prydiau yn fynychach.

Y fath blant yw pob credinwyr yn y byd

hwn. Y mae yn rhaid " gorchymyn ar or-

chymyn, llin ar lin, ychydig yma, ac ychydig

acw ;" Esa. xxviii. 10. Iihaid i'r fron gael

eu thynu allan yn fynych er maethu eu

bywyd ysbrvdol ; onid e ni allant ymgyunal.

Nid peth cvffredin oedd fod Moses yn

edrych cystal ag yr oedd ar ol ymprydio

cyhyd : Exod. xxxiv. Ac yn ddiau rhyw

ffydd ryfeddol sydd raid fod gan y rhai

hyny agymmerant arnyntgadw eu ffydd yn

fyw heb gael dim ymborth ysbrydol oddi

wrth y gair. Mi glywais ain rai plant a

gymmerwyd yn fuan ar ol eu geni oddi wrth

íron eu mam, ac a fagwyd â llaw; y rhai,

er hyny, a gy nnyddasant yn gymmedrol o

ran eu bywyd naturiol ; ond ni fedraf gredu

fod creadur a daflo ymaith ordinhadau, ac

a ddiddyfno ei hun oddi wrth y gair, yn

cynnyddu yn ei fywyd ysbrydol, nesyclyw-

af am ryw ffordd arall o drefniad Duw erei

gynnaliaeth gyffredinol, ac yr wyf yn an-

obeithio byw i weled hyn yn cael ei brotì.

Mi a wn fod rhai y mae gobaith da am
danynt wedi cael eu perswaüio dros amser i

droi eu cefnau ar y gair a'r ordinhadau ;

ond hwy a ddychwelasant yn ddigon ne-

wynllyd at eu hen fywoliaeth drachefn ; i'e,

â chwerw gwynfan Naomi yn eu geneuau :

" Myü a aethum allan yn gyflawn, a'r Ar-

glwydd a'rn dug i eilwuith yn vag •" Ruth

i. 21. A da yw iddynt eu bod wedi cael

blas ar eu bwyd yn y' oyd hwu, cyn ei gym-

meryd odfli ar y bwrdd am byth. .
Yr oedd

yr hwn a ddysgodd i Gristiouogion wedd'io

am eu " bara beunyddiol," yn barnu fod

arnynt ei eisieu ; ac yn sicr nid oedd y n

mecìdwl yn unig, neu yn benaf, am fara i'r

corph ; o herwydd y mae yn yr un bennod

vn gorchymyn ceisio "yu gyutaf deyrnas

Dduw ;" Mat. vi. 33. Gan hyny, Gnstion,

gwua yn fawr o'r gair
;
ymbortha yn awch-

us ar y gair
;
pa un bynag a fyddo ai wedi

ei osod allan mewu pregeth yn gyhoeddus,

ai inewn ymddiddan o'r nciildu â rhyw

gyfaill, neu gyfeillion Cristionogol, ai yn
ddyèedswycjj fwy dirgel o ddarlleniad,

myfyrdod ar
s
dy ben dy hun. Na ehatf»

un o'r rhai hyn fod heb ei harfer, na'i ha

fer yn gnawdol genyt ; a thr\*ytfe*idith Du
ti a gei fedi y lles o hyny yn dy nÿdd. Or

os gwanhâ dy awydd i'r gair, y mae
j

rliaid i'th ffydd ar ? gair ddechreu gwanh;

hefyd. O ! na byddai i Gristionogion syi

yn cwyno cymmaint o achos eu ffydd wa

droi eu cwynfau yn ymofyniad pa ham
mae eu ffydu mor wan ac ammharol

!

nid am fod ffydd wedi colli ei phrydiau

ferol o'r gair ì Fe allai dy fod gynt^ we

tori trwy lawer o anhawsdcr i gadw i fy.

dygydnabyddiaeth â Duw yn ei air ; aca

yr amser a fenthyciaist gan dy achoai

ereill i'r diben yma, ti gefaist dâl da 8

dano yn yr hwyl felus y byddai dy gal

ynddi i ymddiried yn Nuw, a phwyso ar

ymhob cyflwr. Ond yn awr, er pan rodda

heibio dy fynych gyfeillach â Duw yn

ordinhadau, fe ddaeth aruat gyfnewidi

athrist. Lle buost yn gallu ymddiried

Nuw, yr wyt yn awr yn ammheus o hoi

Yr addewicìion hyny a fyddai mewn atn

o derfysg gan dy nwydau afreolus, yn ga

gwneud dystawl-wydd a llonyddwch ma

vn dy enaid, ar eu hymddangosiad cyu

i'th feddyliau ; Och ! yn awr nid oes gj

ddyut nemawr o awduidod ar dy galonn

nachlyd anghrediniol, i'w chadw mewnc
trefn weddus. Os fel hyn y mae gyda^

enaid tiuan, y mae dy gyflwr yn salw, a(

feddaf well cynghor i'w roddi i ti yn ac

dy enaid, na 'hwnw a rydd physygwyr

achos y corph i ddynion niewn darfcde*

aeth. Hwy a ofynant iddynt pa le y garí^

ac y magwyd hwynt, ac a'u danfonant
;

i awyr eu gwlad enedigol, fel y lle teb)

iddynt gael iechyd dracJiefn. Felly, gí

minnau ofyn i titliau, os bu genyt íf

erioed, pa l"e y ganwyd ac y magwyd hi?

nid yn awyr iach yr ordinhadau, gwrand

myfyrio, ymddiddan am y gair, a gwet

uwch ben y gair ? Dos, greadur trua)

dychwel ar frys i'th awyr enedigol, 11

tynaist dy anaûl gyntaf fel Ci istion ; a 1

cynnyddodd dy fìydd gystal drosamser.

oes dfim moddion'tebycach na hyu i oso<

fiydd egwan ar ei thiaed eilwaith.

2. A ddymunit ti gadw dy tìydd? ed)

at dy gydwybod. Cydwybod dda ydy

llestry 'mae ffydd yn morio arni : oa î

llongddrylliad ar y gydwybod, pa fodd V

gwy iir i ffydd fod y n ddiogel i Os ffyd<

y perl, cydwybod dda yw y coffr ym
un ei cedir. Ac os torir y coffr, 1 hai

perl fod mewn perygl o'i golli.
^
Yn

chwi Avyddoch pa bechodau ^ydd yn

rheithio y gydwybod
;
pechodau a wi

yn ddifyrbwyll a bwriadol, neu y par

ynddynt heb edifeirwch. O !
goche)

bechodau bwriadoì : fel careg a datler 1 i
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oew, hwy a gymmysgant ac a ddiwynant

y enaid,* fel y byddi di (a fedrit o'r blaen

eled dy hawl yn yr addewid) yn awr yn
ethu gwybod betli i feddwl am danat dy

iun. Maent fel tân ymhen y tý; nid

awdd ei ddifíbdd. Oncl os buost mor an-

apus a syrthio i'r ffos, gochel orwedd ynddi
rwy anedifeirwch. Fe all y ddafad syrthio

r dom, ond y mochyn sy'n ymdreiglo yno :

c am hyny, pa mor anhawdd, dybygit ti,

pdd i ti actio dy ffydd ar yr addewid, pan
ddech trwy dy ddillad tomlyd a'th wyneb
udr mor annhebyg i un o saint Duw ?

ethperyglus ywyfed gwenwyn ; ond llawer

Lwy yw y perygl os caiff aros yn hir yn y
f

.»rph. Er i ti fod yn gredadyn, nis gelìi

eithredu dy ffydd ar yr addewid (fel ag i

ynimhwyso at dy enaid y maddeuant a

jranygir ynddi) hyd nes adnewycldech dy
iifeirwch.

3. Ymarfer dy ffydd, os wyt yn meddwl
chadw. Yr ydym ni yn byw trwy fí'ydd

;

:• y mae ffydd ,yn byw trwy ei hymarfer.

ei y dywedwn am ryw ddynion gweithgar,

d ydynt byth yn iach ond wrth eu gwaith

;

;dwch hwynt yn y gwely neu y~gadair, a

na chwi yn eu lladd. Felly yma ; rhwystr-

h fiydd i weithio, a chwi 'fyddwch elyn-

n hyd yn oed i'w bywyd a'r bod o honi.

beth sydd yn peri i ni allu gweithredu

n Ueied o ffydd mewn gwedcli, ond ein

ìd mor anfynych yn ei harfer? Cedwch y
eutyn lieb welecl ei dad neu ei fam ond
1 anfynych ; a phan eldelo i'w golwg nid

er fydd ei gais am fyned atynt. Pa ham
id alìem ni fyw yn haws ar yr addewid

[lewn rhyw fwlch cyfyng? yn sicr, am ein

I >d yn byw cyn lleiedgyda'r addewid. Po
Byaf y cyfeillachoin gyda'r addewid, mwy-
I fyclcí ein hyder arni. Ni ymddiriedwn i

I lioniaid fel i'n cymmydogion y byddom
I :• eu cymdeithas bob dydd. Byddai yn
fcrdd wych i ddiogelu ein ffydd, ie, i'w

[lyimydduhi a'n holl rasusau ereill, pe llafur-
' n yn ein gyrfa feunyddiol i wneutlmr ein

[|>U weithredoedd megys mewn ufudd-dod
h gorchymyn, felly hefyd mewn ffydd aryr
dewid. Òncl och! pa gynnifer o antur-
i.'thau a gymmerir mewn llaw heb alw ffydd

laewn, nac ymgynghori â'r addewid o cíde-

Ureu y gorchwyl i'w ddiwedd ! Ac am
I ny, pan ddymunemarfer ffydd mewn rhyw
lch ueillcluol, yn yr hwn yr ydym yn fwy

iíF na chyffredin
;
yna y mae ein ffydd yn

i»ff ac ar goll. Yn debyg i was, yr hwn
si focl ei feistr yn rhoddi gwaith iddo yn
•• tynych iawn, sydd yn ymhyfhau i rod-
ijia; ac felly pan alwo ei feistr arno arryw
Jjlios anghyffredin, y mae efe ar led, ac ni

Meir gafael arno. O Gristion, gochel
I icl i'th ffydd fod yn hir allan o waith

:

Ina arferi di hi pan ddylech, hi all fod ar

II jjenyt pan fyddo'th ddymuniad fwyaf I

í ei gwaganaetii.

% S

4. Cymmer sylw neillduol o'r anghredin-
iaetli sycld etto yn aros o'tli fewn : ac fel y
mae yn gwthio ei ben allan yn feunyddiol
yn dy yrfa Gristionogol, bydd sicr o lwytho
dy enaid â'r teimlad o hono, ac o ddwfn
ymddarostwng ger bron Duw o'i blegid.

Yr hyn y mae dy ffydd yn ei golli trwy bob
cynnhyríiad o'th anghrediniaeth, y mae yn
ei enniil yn ol trwy adnewyddu edifeirwch.

. Yr oedd ffydd y Salmydd ar wellhâd pan
allai fwrw cywilydd arno ei hun am ei

anghrediniaetîi : Salm lxxiii. 22. Y mae yn
cyfaddef mor ynfyd ac anwybodus oedd ; " Iö
(mecld efe), anifail oeddw^i o'th flaen di

;"

mor afresymol ac anifeilaidd oedd ei feddyl-
iau anghi-ediniol yn awr yn ei olwg. A
thrwy y cyfaddefiad rhydd a gostyngedig
hwn, y mae gwenwyn ei afiechyd yn gweithio
allan, fel y mae yn ebrwydd yn ei hen dym-
mer drachefn, a'i ffydd mor rymus ag er-

ioed ;

(i Ymaflaist yn fy llawdclehau. A'th
gynghor y'm harweini ; ac wedi hyny, y'ra.

cymmeri i ogoníaut ;" adn. 23, 24. Ond
cyhyd ag y byddech heb dy ddarostwng o
blegid dy anghrediniaeth, y mae yn sicr o
gymryddu arnat. Yr ydym yn cael yn
JJarn. xviii. 7, y rheswm pa ham yr
ydoedd trigolion Lais mor ddrygionus:
" Nid oedd swyddwr yn y wlad, yr'hwn a
allai eu gyru hwynt i gywilydd mewn dim."
Gristion, y mae genyt ti swyddwr yn dy
fynwes wedi ei awdurdodi gan Dduw ei hun,
i'th attal, i'th geryddu, a'th yru i gywilydd
pan fyddech yn pechu. Yn wir, y mae pob
peth mewn annhrefn yn yr enaid hwnw Ue
na byddo hwn yn cyflawni ei swydd

; gwran-
daw gan hyny beth sydd ganddo i'w roddi
i'th erbyn, fel y'th yrer i gywilydd. Nid
oes un pechod a ddianrhydedda Dduw yn
fwy nag anghrediniaeth : ac yn llaw sant y
mae y cleddyf yma yn tori ddyfnaf i'w enw.

! cael ei glwyfo yn nh ei garedigion ! y
mae hyn yn myned yn agos at ei galon dy-
ner ef. Ac y mae rheswm ddigon pa ham
y mae Duw yn cymmeryd y pechod yma
morangharedig ar ddwylaw sant, os ystyriwn

y berthynas agos y mae y cyfryw uu yn
sefyll ynddi i Dduw. Fe ofidiai tad tirion

weled ei blentyn yn dyfod i'r llys ac yno yn
dwyn tystiolaeth i'w erbyn, gan. ei gyhuddo
o ryw anwiredd yn ei eiriau, yn fwy na phe
bydclai estron yn ei wneuthur. O blegid er

fod tystiolaeth plentyn yn cael llai o goel
pan fyddo arochr ei rieni. trwy yr ammheu-
aeth fydd o'i duedd yn eu plaid ; etto, pan
fyddo yn erbyn ei rieni, y mae yn ym-
ddangos yn debycach i focl yn wir, na'r hyn
a ddyweclai estron, am fod rhwymyn y serch
naturiol (a ddylai fod ganddo atyntj mor
gryf, fel na feddylir y gallai gynnyg tori

clrwyddo, ond oddi ar angenrheicírwydd
hollol i ddwyn tystiolaeth i'r gwir. !

meddwl am hyn, Gristion, drachefn a thra-

chtíí'n : yr wy t ti trwy dy aughredunaeth yj^
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dwyn gau dystiolaeth yn erbyn Duw. Ac
os wyt tí, cî blentyn, heb ddywedyd dim sy

wellam dy Dad nefol, acyn rhoddiallanair

mor wael am dano i'r byd, nid rhyfedd os

cryfheir hwy yn eu nieddyliau caledion am
dano (ie, hyd barhaus ddiedifeirwch) wrth

weled leied o gred y mae yn gael genyt ti er

dyholl broffea amdano, a'th berthynas agoa

iddo. Pebaem am ddifrîo dyn i raddau mawr,

nis gallem feddwl am ymadrodd a fyddai

yn fwy i'r pwrpaa na dywedyd am dano, Y
mae y fath un nas gall y rhai agosaf ato,

na'i blant ei hun chwaitb, ymddiried

icbìc na rhoddi iddo air da. OGiistion!

gofyn i ti dy hnn, a ddymonit ti fod yr

offeryn annedwydd i o^auu Duw a dwyn ei

air cía yn y byd î "Yn sicr, y mae dy galon

yncrynu wrth y meddwl, oswytsa-nt: acos

felly, yii ddiau fe fydd i'th anghrediniaeth

dy glwyfo at dy galon. A thra fyddech yn
gwaedu am yr hyn a wnaethost, ti a ymogeli

ììiag cymmeryd y cleddyf hwnw yn dy law

drachefm â'rhwn y rhoddaistgynnifer oar-

chollion í enw Duw a'th beddwch dy hun.

5ed. Cs myni gadw dy fíydd, llafuria i'w

chwanegu. Nicfoes neb mewn perygl mwy
o golli yr hyn'sy ganddyut na'r bobl Iwfr a

digalon na cheiaiant ei chwanegu. Y mae
gwreichionen yn haws ei diffodd na fílam

;

a diferyn yn haws ci yfed ncu ei sychu i

fyny nag afon. Po cryfaf fyddô dy ffydd,

diogelaf fydd rhag ynigyrch gelynion. Pan
gaffo gelyn ryw hysbysrwydd am ryw gas-

tell, maá darpariaeth wan sydd ynddo er ei

amddiffyniad, y mae hyn yn ddigon i beri

iddo dd'yfod i'w erbyn, pryd y cawsai lon-

ydd ganddo oni buasai hyn. Un gwan ci

galon yw y diafol , acy maeyn dewis ymladd
ur y fantais fwyaf ; ac nis gall gael un fwy
nae yw gwendid ffydd yCriation. Pe gwy-
byddit ti, Gristion, ragoriaeth ffytld grcf

mewn llawer modd uwch law un wan, ni

orphwysit nes ei chael hi. Y mae ffydd

gref yn dyfod yn fuddugoliaothus allan o'r

tetntaaiynau hyny He y mae ffydd wan yn
eaei ei gyru ar fío a'i dal yn garcliaror.

Pan ocdd Samson yn ei rym, nis gallai y
Philistiaidsefyllo'i fiaen, ondyn ei wendid,

gallent ddawnsioo'i amgylch dan chwerthin.

Pan oedd ffydd Dafydd ar ei thraed,pamor
ddigryn yr edrychodd yn wyneb angeu (l

/Sam. xxx. G)? ond panoedd hiallan o galon,

O ! y fath ddigalondid oedd arno ! parod i

redeg ei ben i ryw dwll, pa nior ddianrhyd-

eddus bynag, i'w achub ei hnn : 1 Sam xxi.

13. Ffydd gref, y mae yn cadw yr enaid

rhag y meddyliau anuiddanus hyny ag ý
mae ffydd wan yn gorfod crymu danynt

;

" Ti agedwi mewn tangnefedd heddycholyr
Jiwn sydd â'i feddylfryd amat ;" Eta. xxvi.

'ò. Y mae y tangnefedd a'r heddwch yn
gyfattebol i faintioli y ffydd. Os ychycíig

ffydd, yna ychydig heddwch a thawelwch
gan ystormydd a gesglir yn auocheladwy

trwy ein hofnau anghrediniol. Os íìyd'

gref, ynaheddwch cryf ; felly y maedyblip

y gair (heddwch, heddwch, yn yr Hebraef
yn arwyddocau. Fe addeiir fod i tfydd wa
yr un heddwch Ti Duw trwy Grist ag syd

gan y llali trwy ei ffydd gref, ond nid cytt

maint o heddweh mynwesol. Fe fydd
ffydd wan ddwyn y Cristion i'r nef morsic
ag un gref ; o herwydd y mae yn ammhw
sibl i'r gradd lleiaf o wir ras ddarfod ai

dano gan ei fod oll yn hâd anllygredig ; on
nid yw y Cristion gwan anmiheus yn deby
i gael taith mor hyfryd yno, ag unarall syd

â ffydd gref ganddo. Er i bawb yn y llon

ddyfod yn ddiogel i dir, etto y mae yr hw
sydd yn glaf ar hyd y tíbrdd yn cael moi
daitli mwy angliysurus na'r hwn sy'n iach

heinyf. Y mae ilawer o olygiadau hyfry

i'w oael ar daith, y rhai y mae y claf a
gwan yn colli y pleser o honynt: ond y mv

y dyn iachua yn cael gweled y cwbl gyd
mawr hyfrydwch ; ac er ei fod o'i galon y
dymuno ei fod gartref, etto y mae
difyrwch y niae yn ei gael ocldi wrth y rh;

hyn yn byrhau ac yn melysu llawer ar

ymdaith. Felly, Gristion, y mae llawer

hyfrydwch blaenllaw, yr hwn y mae y saii

yn ei gyfarfod wrth ymdeithîo tua'r ne

heb law yr hyn sy gan Dduw iddynt yndic

y daith. Oiid i ran y Cristion sydd í

ifydd ar yr addewid yn gref a bywioè
maent yn dyfod. Iîwu yw efe sy \á yn c:u

ftjd y fath ryfeddodau gogoneddus yn 3

addewid, nes yw ei enaid yn cael ei lenwi

llAwenydd annhraethadwy, tra y niae

Crístion ammheus á"i lygaid o ffyd'd wedi
attal gymmaint gan ofuau aughrediniol, f

nad ydyw yn dal sylwarddimgydanenigl
o hyfrydwch. Hwn yw cfe sydd yn mync
dan ganu ar hyd y ffordd, á'r addewid yn
olwg, tra y mae y Cristion gwau

v
a gedw

mewn poenau parhaus gan ei animheuon 1

ddrwgdybiau) yn myned dan oclieneiclio, 1

galon yn alarus, aui fod ei hawl yn yr adi

ewid fyth mewn cwestiwn yu ei feddylia

Gan hyny, fel na ddymunit fyw yn angh;

surus, a chael taith athrist i'r nefoedd, 11;

uria am gryfhâd i'th ffydd.

Cwest. Ond fe allai y gofynwch, V;\ foc

y gallaf wybod pa un ai cref ai gwan y
íy ffydd ?

At. Yr wyf yn atteb trwy yr arwyddií
canlynol:

—

laf. Po mwyaf diysgog y gallo Cristic

gredu Duw ar ci air noeth yn yr addewi'

cryfaf yw ci ffydd. Yn sicr, y niae yrha
a gyminero wr ar ei air, neu ysgrifen s

ani swm o arian, yn rhoddi mwy ogredidc

na'rhwn ni fciddia hyny oddi ei^hr i ry\

rai ereili ymrwymo drosto. Pan fyddom J

ymddiried i Dduw o herwydd ei addewi

noeth, yr ydym yn ymddiried iddo ar sail

ffyddlondeb ei hun ; a dyma ffydd yn wi

Y mae yr hwn a gerddoìieb ffon na bagly
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jrryfach na'r hwn sy raid iddo gael y rhai
Iryn i'w gynnal. Yr addewid yw y sail sy
;iin ffydd i sefyll arno : teimlad a rheswm
r
w y baglau y mae fíydd wan yn pwyso
Tormod arnynt yn ei gweithrecíiad. Vn
iwr enaid, ymofyn yn gyntaf, A elli di
NBgynnal ar yr acìdewid, er nabyddo y íFon

agì o deimlad yn bresennol ar gael? Fe
lìai i ti gael gynt ryw amlygiadau o gariad
paw, a llewyrchiadau arwyddol o'i ffafrj a
hyhyd ag y bu yr hauì yn tywynu fel

ìyn trwy (ìy ffenestr, yr oedd dy galon yn sir-

bl ; a thi feddyliaist nad anghredit i Dduw
yth mwyacb, ae na wrandewit ar dy fedd-
lku ammheus. Ond pa fodd yr wyt ti yn
ael dy galon yn awr, wedi i'r arwyddion
nladol hynygael eu hattal, ac i ryw rag-
iniaeth wgus'(fel y gall ddigwydd) gael ei

anfon yn eu Ile ì A wyt ti ýn y fan yn
alw vr addewid i gwestíwn yn dy feddyl-
iu, fel un iieb wybocl pa un oreu ai taflu
Ingor arni ai pòidio ì A yclyw dy lygaid o
ýdd yn paliu fel y collaist cìy olwg ar dru-
aiedd a gwirionedd Duw yn yr addewid, o
erwydd i ti golli y teimlad o'ì gariad. Yn
cr, y mae dy Iygad o fíýdd yn waii ; onid e,

feddarllenai yr acldewid heb y gwydrau yma.
' mae y plentyn bach yn wir yn meddwl
al y fam wedi ei chclìi 'yn lán, os ä hi allan
r fan lle byduo; oncl fel yr heneiddio,
fdd yn gallach ; ac feìly bydd y credadyn
îfyd. Gristion, bendithia Dduw am y
ofiadau cysurus a'r teimladau a gefaist ar
prhyw amser o'i gariad ; oncl gwybydd,
ia gellir barnu am ein ffydd pa un a'i gwán
eref yclyw wrth y rhai hyny. Y mae

imlaclau cysurus, medd Parisiensis, yn
byg i ffyn baglau, y rhai sydd yn wir yn
dpio y cloff i gerdded ; oncì nis gwnânt y
3ff yn iach ac yn gryf : ymborth a physyg-
piaeth sy raid eu harfer at hyny. Gan
'iry, Gristion, llafuria i bwyso mwy ar yr
dewid, a llai ar yr arwyddion teimladol o
riad Duw, pa uu bynag ai yn dv broíìad
esenn ol^ ai mewn amser. a aeth h eíbio. Ni
uwn i ti beidio defnycldio y rhai hyn, ond
idio pwyso amynt, a therfynu gweithred-

: 1 c!y ífydd wrthynt. Y mae dyn cryf (er
I d yw yn pwyso ar hycl y ffordcì ar e'i fíbn,

: y gwna y cloff ar ei faglen), etto yn cael
i wneud defnydcl da o honi yn awr a

' ryd arall i'w amddiffyn ei hun pan ym-
« )do ci neu leidrarno. Fel hyn y dichon

y

1 istion cryf wneud defnycld da o'i brofiad-
mewn rhai profedigaethau, er nad ywyn
,;od pwys ei fíydd arnynt, ond ar yr acì'd-
id. Yji ail, A wyt ti yn gallu ynì'gynnal
yr addewid, pan doro y faglen arall o
wm danat? neu a yw dy fíÿcìcl yn syrthio
Ilawr gyda hi ? Ffydd gref yw hono yn
r sydd yn rhoddi crecl i wirionedd yr
lewid heb wrthddadleu, ac yn sathru ar
annhebygoliaeth a'r ammhossibilrwydd a
irifai rbçswm yn rhwystrau i gyíia\vniad

!
yr addewid. Fel hyn yr aeth Noah o ddif-
rif at waith yr arch, ocldi ar ygrediuîaetha
roddodd i fygythiad ac addewid Duw ; ac

I erioed ni flinodd ei beu i geisio cael y mater
I
yn amlwg i'w reswm, pa fodd y cìygid y

j

pethau rhyfedd hyny o amgylch. Aa fe'i

j

cyfrifir i gryfder ffydd Abraham, nadcliodd-
i efai efe ì'w reswm cul roddi banr ar ymater pan addawodd Duw iddo wanwyu
!
gyl Mihangel (fel y gallaf ddyweyd) mab
yn ei henaint; f< Ac efe yn ddiegwan o
ffycld, nid ystyriocld ei gorph ei hun, yr

I

hwn oedd yr awr hon wedi marweiddio ;"
' Rhuf. iv. 19. Nid yw nofwyr medrus yn
!

ofni myned i ddwfr dwfn, pryd y mae rhai
!

anhyddysg yn y gwaith yn teimîo am y
j

gwaelod, ac yn anhawdd gandclynt fyned
í

ymhell oddi wrth y lan. Nid yw'ffycld gref

j

yn ofni pan fyddo Duw yn dwyn y creadur
j

dros ddyfnder ei reswm. " Ni wyddom ni
!

beth a wnawn (medd lehosaphat dduwiol),
ond arnat ti y mae ein llygaid ;" 2 Cron.
xx. 12, Fel pe dywedasai, Yr vdym mewn
môr o flinderau tu hwnt i'n hèlp ein hun-
ain, neu un meddwl pa fodd y cleuwn trwy
y fath fwìch cyfyng ; ond y mae ein llygai'cl
arnat ti, ac nis beiddiwn gyfrif ein eyflwr
yn anobeithiol tra y byddo nerth yn ôy
fraich, tynerwch yn cíy ymysgaroedd, a
gwinonedd yn dy addewid. Oncl ffvdd wan,
gan balfalu am ryw sail i reswm sefyli arno,
y mae hi yn y drafferth pa focld i gael cyd-
sam rhwng yr addewid a deall y creadur

;

ac oddi yma y mae yr amryw gwestiynau
sydd yn dyfod o'i genau. Pan ddywedodd
Crist, "Ehoddwch chwi iddynt 'beth i'w
fwyta" (Marc vi. 37), y maey 'disgyblionyn
gofyn, "A awn ni a phrynu gw'erth dau
can cGÎniog o fara?" fel pe buasai gair Crist
yn rhy wan i hebgor y drafferth a'r draul
hono. "Pa fodd y gwybyddaf fì hyn?
canys hynafgwr wyf fi," mèdd Zacharias
wrth yr angel : Luc i. 18. Och ! nid oedci
ei ffycld etto yn ddigon cref i gofleidio v
fath newydcl rhyfedd.

2il. Po mwyaf llonycld a boddlawn yw^ ygalon dan y cyfnewidiadau a ddg rhaglun-
laeth ar gyflwr y Cristiòn yn y byd, crvfaf
yw ei ffydd. Nis gaîì cyrph gweiniaid ddi-
ocldef newicliad yr hin fel y gwna rhai cryf-
ìon ac iachus. Nid yw gwres nac oerni,
hin deg na hin wlyb, yn peri nemawr o
gyfnewidiad yn nliymmer ambell im cryf

;

tra y mae y lìall yn cael ei roddi i lawrgan-
ddynt ? neu ar y goren yn myned dan gwyno
o'ii plegid. Felly ffydcî gref, gall fyw ym
mha wlad bynag y byddo achos iddi ; hi
deithia bob tywydd, ac a gyd-ddwg â phob
cyíiwr

:
" Myfl a ddysgais ym mha gyflwr

bynag y byddwyf, fod yn foddlawn," medd
Paul

: Phil iv. 11. Och ! nicl yw ysgolheig-
ion Crist i gyd o'r un radd a PhaulT y mae
ffydd wan etto heb fod yn hyddysg^yn y
wers anhawdd yrna, Pan fycldo D°uw yii
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troi dy iechyd yn glefyd, dy helaethrwydd
yn brinder, dy anrhydedd yn ddirmyg a di-

ystyrwch, ym mba fath iaith yr wyt ynawr
yn taenu dy gyflwr o flaen Duwl Ai
chwerwi y mae dy ysbryd i anfoddlon-
rwydd, a tliori allau mewu achwyniadau
grwgnachlydf ynte a wyt ti yn cael dy
wneuthuryn llonydd dau ymdriniaeth Duw,
acynynifoddloni yn Birîol i'th gyflwrpresen-
nol, nid trwyannheimladrwydd o'thgystudd,
Ond cydsyniad calon â'r dwyfol drefniad ì

Os yw feì yma, y mae dy ffydd yn gref: yn
gyntaf, Y mae yn dangos fod gau Dduwor-
sedd yn dy galou : yr wyt yn parchu ei aw-
durdod ac yn addef ei benarglwyddiaeth,
onid o nid ymfoddlouit i'w drefniadau

;

" Aethum yn fud, ac nid agorais fy ngenau
;

canys ti a wnaethost hyn ; tialùi xxxix. 9.

Pe daetliai y dyrnod oddi wrth ryw law ar-

all, nis gallasai ei gymmeryd mor ddistaw.

Pan darawo y gwas y plentyii, fe reda at ei

dad ac a açliwyna ; ond er i'w dad ei daraw
yu drymach, nid yw yn achwyn arnoef, nac

yn ceisio uawdd gan neb arall, o lierwydd
niai ei dad ydyw, awdurdod yr hwn y mae
yn plygu iddo. Oa wyt tithau ynymddwyn
fel hyn tuag at Dduw, beth oud flydd gref

sy'n dy ddysgu? " Peidiwch, a gwybydd-
wch mai myli sy Dduw ;" /Salm xlvi. 11.

Y mae yn rhaid i ni wybod yn grediniol fod

Duw yr hyn ydyw, cyn y paid ein calonau

â'u gwrthwynebiad. Yu ail, Y mae y llou-

yddwch ysbryd yma, dau drefuiad rliaglun-

iaeth, yn dangos dy fod nid yn unig yn ar-

swydo ei benarglwyddiaeth, ond yn ineddu
meddyliau tirion a chysurus am ei ddaioni

a'i drugaredd yng Nghrist. Yr wyt ti yn
credu y gall efe 3 11 fuau, ac y bydd iddo yn
sicr wneud dy golled i fyny ; onid e, ni bydd-
ai i ti fod mor ewyllysgar i ymadael â'th

fwyniant presennol. Y mae y plentyn yu
myned yn ddistaw i'r gwely, pau fyddo er-

eiíl, fe allaí, yn myned i swpera ar wledd
fawr yu y teulu ; ond y mae y fam yn add-
aw y cedwir rhy wbeth erbyn trannoeth iddo

yntau ; ac goelio hynfefyddddigonbodd-
lawn. Yn sicr, y maegenyttithau rj'wbeth

yn Uygad dy flfydd a wua iawn am dy holl

golled bresennol ; a hyn sydd yu dy wneud
mor foddlawn i ymprydio tra y mae ereill

yu gwledda, i fod yn glaf tra y mae ereill

yn iach. Fe ddywed Paul i ni pa fodd yr

oedd efe a'i frodyr mewn cystudd heb ballu

neu ddiííygio: 2 Cur. iv. 10. Gweled yr

oeddynt y nef yn nesau tra yr oedd y ddae-

ar yn troi ei chefn ;
" O herwydd pa ham

nid ydym yn pallu ; canys ein byr ysgafn

gystudd ni sydd odidog ragorol, yn gweith-

redu tragwyddol bwys gogoniant i ni."

3ydd. Po mwyaf galluog i ddisgwyl yn
hir am attebion i'n dymumadau a'ngweddî-

au, crytaf yw ein ffydd. Arwyddydyw fod

gwr yn anghenus a thlawd pan fyddo raid

jddo'gael arian parod am yr hyn a wertho.

Y rhai a feddant ystor lled heìaeth, y mae
yn foddlawn i roddi amser, ac yu alluog
aros yn hir. Y mae ftydd wan yn brin «

hymaros: os na chaift* hi attebion i'w d
muuiadau yn ebrwydd, y mae yn myned

]

ammheus ac yn tynu casgliadau athrist
*

ei herbyn ei huu ; megys, Ni wrandawyd
ngweddi ; Nid wyf yu un y mae Duw yn
garu, a'r cyíi'elyb. Gwaith mawr fydd
chadw rhag syrthio mewn llewyg ; "M
ddywedais yn fy fFrwst, Fe'm í^wriw
allan o'th olwg ;" Salm xxxi. 22.

flfydd gref, gaìl hi adael amser i Ddu
ie, aros ei amser ef ei hun :

" Ni frysia
hwu a gredo;" Esa, xxviii. 16. Y mae
yn gwybod fod ei ariau mewn llaw dda:
ni wna ormod brys i alw am danynt: ym
yn ystyried mae y siwrneuau pellaf sydd
clwyn yr elw mwyaf. Fel y mae tir 'bras

chryf yn dioddef sychder yn well na llel

neu dywodiyd, yr hwn y mae yu rhaid id

gael cawod yn fynych, ouid e, fe ddifla

yr ýd ; neu fel y gall dyn cryf ac iachus i

yn hwy ar ei gythlwng heb lesmeirio
dyn gwan a chlafaidd, felly y mae y Cr
ion o ífydd gref yn gallu disgwyl yu hv
uag uu o íìydd wan, am ddadebrìad ysbrj
ol oddi wrth wyuebpryd yr Arglwydd, yí
attebion grasol a thywyniadau cysurus
gariad.

4ydd. Po mwyaf a all y Cristion g
neu ddioddef, er mwyn yr addewid, cry
yw ei ffydd. Pe gwelech wr yu ymadael
etifeddiaeth hardd, ac yn gadael ei bertb
asau a'i wlad (lle y gallai fyw yn llav

gyda'i gyfeillion, ac yn foethus bob dydd
ei feddiannau helaeth) i ganlyn rhyw gyf;

i gùr pellaf y byd, trwy newyn a chaít

trwy fôr a thir, a miloedd o beryglou
cyfarfyddant ar bob llaw, oni ddywedi
chwi fod gan y gwr yma byder cryf ar

gyfaill, a chariad mawr ato / Ac os gw
efe hyu i gyd er mwyu cyfaill nas gweh
erioed—dim ond oddi ar y gred a roJdc
i'w lythyr a ddanfonodd ato, i'w wah(
drosodd, gan addaw gwneuthur petl

mawr erddo ; bod iddo yn awr daflu ei 1

feddiannau a'i fwyniant presennol o'i ol

rhoddi ei huu o'i fodd yng nghyflwr)
deithydda phererin tlawd a ìlwin, fel y gj

ddyfod at ei anwyl gyfaill—y mae hyu
gwneuthur ei hyder yu rhyfeddach f)

Ni a ddarllenwn am y fath eueidiau gw;

wych yn 1 JPedr i. 6—8 :
" Yr hwn, er

gwelsoch, yr ydych yn ei garu
;
yu yr h

heb fod yr awr hou yu ei weled, oud
credu, yr ydych yn mawr lawenhau,"
Craffwch ar y fan, a chwi a'u cewch me
cyflwr gofidua ;

" mewn tristwch trwy 1

rywbrofedigaethau;" etto, am fod eu ÍFo

yn gorwedd trwy y ífosydd i fwynhâd
hanwyl "\V

r
aiedwr (yr hwu nis gwelsant

nis aduabuaut ond trwy dystiolaeth y gi

hwy a fedrant droi cefn' ar gyfeillacl
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iwyniant y byd, a gynnygir iddynt hwyyn
ystal ag ereill, a gwneud eu taith trwy y
aicl dyfiiaf sydd i'w gael. Dyma ftydd
dysglaer yn wir. Nid canmawl y nef, a

i yimmo ein bod yno, ond ynrwrthod yn
fcriol â'r pleserau anwylaf, a ehofleidio y
iledfyd trymaf (pan elwir ni i hyny) a

Iwtiolaetlia am ein ffydd, fodynddi whìon-
jjld a chryfder.

I 5ed. Po goreu y gall y Cristion yru yn ol y
Ipnhyrnadau, a gwrthsefyll y temtasiynau
Lechod, cryfaf y\v ei ffydd. Y fagl neu y
I iwyd sydd yn dal y pysgodyn bach, fe fedr
li mwy a chryfach ei tliori yn hawdd. Y
lae ffydd y Cristion yn gref neu yn wan,
|) ol fel y byddo yn gallu tori yn rhydd
I Idi wrth demtasiyjiau i bechod. Pan fy'ddo
lyw deratasiwn gyffredin yn dy faeddu, a
lithau yn cael dy ddyrysu ynddi—yn debyg
Lwbedyn yng ngwe y pryf copyn (trafferth
fcwr iawn i gael bodynrhydd,apherswadio
I galon rhag ymroddi) yn ddiauymae hyn

j
profi fod ffydd yn egwan. Y mae bod

L b nerth i wrthsefyll rhuthriadau pechod
lchwantyn profi bod y galon heb ffydd.

le nad oes gan ffydd la i daraw geiyn i

hfr, y mae gandcii er hyny law i'w chodi
I ei erbyn, a llef i'w chodi i'r nef am gym-
liorth. Rhyw ffordd neu gilydd fe ddengys
lcid ei ffieiddiad, ac a rydd ei thystiolaelh
liewn yn erbyn pechod ; ac y mae bod heb
Id ychydig nerth i wrthsefyll yn amlygu
Idd wan. Yr oedd ffydd Pedr yn wan
jjii oedd Ueferydd Uangcesig yn ei faeddu

;

fid wedi cryfhau yn dda iawn pan allai

[jthsefyll, a chyda dianwadalwch ardderch-

II

ddibrisio bygythion yr holl gynghor

:

Ut. iv. 17. Gristion, pwysa dy hun wrthyt
I hun, a dyro farn gyfiawn arnat dy hu'n.
Lyw dy chwantau yn denu dy galon, acyn
lawyn ymaith oddi wrth Dduwgyda'r un
f
nn yr awrhon a rhai misoedd neu flyn-

Rdoedd a aethant heibio ? Neu a elli di
i wn gwirionedd ddywedyd fod dy enaid
í^di cael goruchafiaeth arnynt, er pan gefaist
Ibod mwy am Grist, a golwg well ar ei

( pnîant ysbrydol ? y medri di yn awr fyned
libio i'w ddrws heb edrych i mewn? îe,

m guront wrth dy ddrws'di trwy demtas-
in, y medri gau y drws i'w herbyn a di-
V sio y cynnyg ? Os felly, ti elli wybod
fjl dy ffydd yn gryfach. Pan weìom y
tìlad ag oedd o fewn blwyddyn neu ddwy
Piieth heibio yngymmhwys o faint i ddyn,
)l
awr yn rhy fychain i fyned am dano, y

le yn hawdd genym goeiio fod y dyn wedi
tju llawer yn hyny o amser. Pe na byddai
êjffydd dithau yn cynnyddu, fe fyddai i'r

t ìtasiynau oedd o^'r blaen yn dy faeddu
>jeud yr un peth â thi yn awr. Os }^wp pechod yn cael ei farwhau, ti elli

bod fod ffj^dd yn fwy bywiog a grymus.
J trymaf yw y dyrnod, cryfaf yw y fraich
Bd yn ei roddi, Ni fedr plentyn daraw y

fath ddyrnod a dyn ; ac ni fedr fiydd wan
roddi y fath ddyrnod hyd adref i bechod
ag a fedr ffydd gref.

6ed. Po mwyaf o ryddid a chariacl sydd
yn dy ufudd-dod, cryfaf yw dy ffydd. Y inae
ffydcì yn gweithio trwy gariad ; ac ara hyny
fe ellir diinad am ei nerth neu ei gwendid,
wrth nerth neu wendid y eariad y mae yn.

ei roddi allan yn rhodiad y Cristion. Y mae
nerth braich gwr a dyno mewn bwa i'w
wTeled yn y cyflymdra â'r hwn yr eheda y
saeth ; ac yn sicr fe ellir gwybod am gryf-
der ein ffydd ninnau, wrth y grym â'r hwn
yr esgyn ein cariad at Dduw. Y mae yn
ammìiossibl i ffydd wan (na fedr dynu yn
yr addewid fel y medr ffydd gref), adael y
fath argraff dcìwfn ar y galon i garu Duw
ag a wna ffydd gref. Òs yw úy galon yn
cael ei gogwyddo gan rym mawr o gariacl

at Dduw i ymwrthod â phechod, cyflawni
dyledswydd, ac ymeguio mewn ufudd-dod
i'w orchymyn, adnebydd dy le, a chymmer
ef gyda gostyngedig ddiolchgarwch

;
yr wyt

ti o radd uchel yn ysgol ffydd. Y mae
ufudd-dod y Cristion yn eyd-gerdded â'i

ffydd, fel y mae gwres y dydd yn chwanegu
gydag esgyniad yr haul. Po uchaf y dyrch-
afo hwnw tua chanol dydd, gwresocaf yr ä
y diwrnod : felly po uchaf y byddo ffydd yn
dyrchafu Crist yng ngolwg y Ciistion.gwres-
ocaf fydd ei gariad at Grist ; ae fe esyd hwn
ef ar waith mewn ffordd amgenach nag o'r

blaen. Gynt, pan oíìdiai am ei bechod, ofn
caeth oedd yn ei gynnhyrfu, a gwyneb Ued
hyil a wnai efe uwch ben y gwaith, fel un
wrth gymmeryd physygwriaeth drwg ei flas.

Ond yn awr, nid yw galar am bechod yn
dcliflas, ac ar wrthod, er pan ganfu ffydd
drugaredci yn cydeistedd â chytìawnder ar
orsedd y nef ; ac fel y rhyddhaodd hi y
creadur oddi wrth y meddyliau anaddas a
chaled am Dduw, y rhai a" fynwesodcl efe
trwy anwybodaeth o hono. Nid yw yn awr
yn casau y gair edifeirwch (fel y dywed
Luther ei fod ef cyn iddo ddeall y lle hwnw^
Rìmf. i. 17), ond y mae yn myned ynghylch
y gwaith gyda barn dirion a charuaidd am
y Duw da, yr hwn sydd yn sefyll yn barocl

âg ysbwng ei drugaredd wedi ei drochi yng
ngwaed Crist, i ddileu ei bechodau cyn
gynted ag y gosoclo hwynt o'i flaen trwy
gyffes ostyngedig ac edifeiriol o honynt.
A'r un peth a ellid ei ddywedyd am bob
cangen o grefydd

; y mae ffydd gref yn
gwneuthur yr enaicí yn rhydcl ac ewyllys-
gar.^ Nid yw yn cyflawni dyledswydd, fel

deiliaid dan orthrymder yn talu treth drom,
gydag ochenaid ddofn, o feddwl gymmaint
sydd yn mynecl oddi wrtho ; ond mor rhydd
ag y cynnygiai plentyn afal i'w dad o'r ber-
lian y mae yn gael yn rhodd ganddo. Yn
wir y mae y plentyn, tra y bydcìo yn ieuangc,
â Uawer o gaethder a serch hunanol ynddo

;

y mae ýn ymattal rhag y peth a waharddo
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ei dad o ofu y wialen ; ac yn gwneud yr hyn
a orchymyua er mwyu rhyw degan ueu gii-

ydd, yn fwy nag o bur gariad at berson ei

dad neu ufudd-dod i'w ewyllys. Oud fel y
tyf i fyny, ac yr adnebydd ei le yn well, a'r

berthynas y mae yn sefyll ynddi (ynghyd
íi'i hamryw rwyniau i ufudd-dod mabaidd)
yna y mae ei ofn caeth a'i serch hunanol yn
gwisgo ymaith ; ac fe fydd i'w serch natur-
iol at ei dad ei gymmhell i'w foddio yu fwy
effeithiol nag un ddadl arall. Ac felly y
bydd gyda'r Cristion pan dyf ei ftydd i beth
maint ac addfedrwydd.

7fed. I beidio enwi rhagor,pomwyaf gallu-

ogyw ftydd y Cristion i íelusu y meddyliau
am angeu, a'i wneuthur yu ddymunol iddo,
cryfaf yw ei íîÿdd. Y mae pethau a fyddo
yn egr, ueu sur iawn, yn gofyn llawer o
sugr i'w melusu. Y mae angeu yn uu o'r

pethau sydd â'r blas mwyaf anfoddhaol a
all fod i archwaeth y creadur. O ! y mae
yu gofyn ífydd gref i wneud y meddyliau
am dano yu felus a dymunol. Mi wn fod
rhai, mewn tymmer anynad, wedi proífesu
dymuniad cryf am farw ; ond yr oedd hyn
yn debyg i ddymuniad dyn clàíf am newid
ei wely (yn unig am ei fod yn blino ar, ac
yn anfoddlawn yn ei g}

rnwr presennol), nid
oddi ar iawn ystyriaeth am yr hyn a ddy-
munent. Ond yr enaid a iawn bwyso gan-
lyniad angeu, ac anghyfnewidioldeb y cyílwr
(pa un bynag ai o wynfyd ai o wae) sydd
yu sicr i'w ganlyn ; ni bydd i hwn byth alw
gyda sirioldeb a dymuniad calon am augeu,
nes y byddo mewn rhyw fesur wedi gallu
penderfynu oddi wrth yr addewid, pa fath
groesaw a all efe ddisgwyl gan Dduw pan
ddelo i'r byd arall ; a hyn nisgallíFydd wan
ei wneuthur heb lawer o ammheuon ac ofn-

au. Yr wyf yn addef y gall Cristion o ffydd
wan iawn, weithiau, gyfarfod âg angeu gyda
chyn lleied o ofn, ie, gydamwy o lawenydd,
nag'un o ffydd lawer cryfach. Ond y'mae
hyn yn bod, pan ddalier ef i fyny fel wrth
ei ên, trwygysuranghyffredinola dywaliter
yn ddigyfrwng gan Dduw i'w enaid ; a phe
attaliai Duw hyn, fe ddychwelai ei ofnau
arno, a'i lewygfeydd fel o'r blaen. Yn debyg
i ddyn claf a gafodd ei loni yn rhyfedd" â
llymaid o win

; y mae ei Jesgedd yn dy-
chwelyd arno pan dderfydd eöaith hwnw.
Ond siarad yr ydym am y ffordd gyffrediu

y gall Crist ionogion ddyfod i gael eu ' calon-
au uwch law ofn, i'e, i ddymuuiad cryf am
angeu ; a hyny yw trwy gyrLaeddyd i ffydd
gref. Fe fedr Duw, yn wir, arlwyo gwledd
âg ychydig dorthau, a mwyhau ychydig
ftydd y Cristion gwan, tra fyddo yn gor-
wedd ar ei glaf weíy, nes bod ganddo fwrdd
yn llawn o amryw ddanteithion. Ond yr
wyf yn ofni ua wna Duw y fath wyrthiau
dros y dyn hwnw, sydd ar y disgwyliad am
hyn, yn boddloni ei hun â'r ychydig ddar-
pariaeth a fyddo gauddo ; ac heb lafurio i

,

chwanegu ei ystôr o ffydd erbyu yr ainsí

hwnw o angen.

PENNOD XI.

Ya dangos raai dyhdswydd y Crìstion yw addef
rjras Sfjdd ynddo, ac nid ci \cadu : cjyda dattoi
iad o rai ammheuon, â'r rhai y rnac sai,

ffweiniaid yn dadlcu yn erbya gicirionedd
ffydd cn hunain,

2. Yr ydyru }-n dyfod at y rhan arall o
anuogaeth sydd genym i roddi i'r saint. C
yw ftydd yu fath ras arbenig, a thithau

|
berchen arno, paid a gwadu yr hyn a wnaet
Duw erot. Pa un waethaf, dybygit ti, i

pechadur guddio ei bechod a'i wadu, ai î
Cristiou guddio a gwadu ei ffydd ? Yr w^
yn addef maî y cyutaf sydd yn gwneu
waethaf, os edrychwn ar ddiben y ddau

;

herwydd y mae y pecliadur yn cuddio
|

bechod ar amcan drwg ; ac y mae yr enai

ammlieus yn meddu amcan da. Y mae ara
ofn chwareu y rhagrithiwr a'i gael yn ge
wyddwr, wrth ddywedyd fod ganddo yr hy
y mae yu ofni nas cafodd. Oud os ystyriw

y canlyniad o fod y Cristion yn gwadu
gras sydd j

rnddo, a'r defnydd a wna y diaf»

o hyny tuag at ei arwain i lawer o beclioda
ereill, nid mor hawdd fydd pendei'fynu p
un sydd yn pechu drymaf. Yr oedd Iosep
dduwiol yn meddwl yn onest, pan ewyi
ysiodd roddi ei ddyweddi Mair ymaith y
ddirgel (heb dybio llai na'i bod wedi chwai
eu y butain), ac etto athrist fuasai, pe pai

hasai yn ei fwriad, yn enwTedig wedi i'

angel h}Tsbysu jddo fod yr hyn a genhed
wyd ynddi o'r Ysbryd Glân. Fe allai d
fod dithau, enaid helbulus, yu meddwl y
fynych rhoddi dy ffydd ymaith, gan ei chyl

rif yn rhyw ras ffngiol a bastardaidd a gei

hedlwyd yn dy galon ragrithiol gan dad
celwycìd. Ond edrych beth a wnelych, <

na chefaist weled gaeth anarferol o yir

ddangosiad angel, ueu ddadguddiad digy
rwng am y peth ; etto, ai ni ddarfu i Yí

bryd Duw yn ei ffordd gyffiedinol (sef eiai

a'i ordinhadau) ddangos i ti yr arwyddio
ysgrythyrol o ffydd, a chydffurfiad d ffyd

â'r rhai hyny, gan dy anuog i gymmeryd 8

addef dy ftydd, fel un wedi ei chenhedl
ynot gan yr Ysbryd Glân, ac nid wedi (

ö'urfio trwy dwyíl Satan ym mru dy dd)

chymmyg ynfyd ? Os felly, arswyda ddwy
gau dystiolaeth yn erbyn gras Duw o't

ifewn. Megys y gellircael "un a ymffrosti

ei fod yn gyfoethog, ac heb ddim (o'r grö

yma) ganddo," Diar. 13. 7 ; felly y mn
arall a'i gwna ei hun "yn dlawrd, â chyfoet

lawer iddo." Gan liyny, gâd i ni glywe
sail dy ddi^'gdybiau, fel y gallom weled p
un ai dy ofnau ai dy ffydd sydd ddychym
mygol a disail.

O'a-ri/i. Yu gyntaf, medd yr euaid tlawi
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r wyf yn ofni nad oes genyf wir ffydd, ani
ad wyf yn profi y lìawenydd a'r cysuron
dd yn deilliaw oddi wrth eu ffydd i rai

reill.

At. laf. Ti elli feddiannu heddwch tu
ewnol heb gyrhaedd i lawenydd mawr.
ichoiry dydd fod yn daweì a distaw, heb
)à yn ddisglaer olen gan dywyniad haul.
rnabycldo y Dyddanydd wecîi dyfod a'i

'suron cryfion, etto efe à all fod wedi
welu ystorm dy ysbryd helbulus ; ac y
ae gwir heddwch, yn gystal a gorfoledd,
1 efraith ffydd ddiffuant.

2il. Pe rìioddem dy fod heb gyrhaedd
mmaint o'r heddwch tu mewnol yma, etto
ybydd nad yw y diffyg o hwn yn ddigon
reswm i ti wadu gwirionedd dy ffydd. Yr
ym, ar ein crediniaeth gyntaf, mewn
ddwch â Duw ; ond nid bob amser â ni
i hunain. Fe all pardwn fod wedi cael

ì y brenin wrtho, ac etto heb ei roddi yn
w y carcharor. Yr wyt yn cyfrif y rhai
ny yn rhy fyrbwyll, onid wyt ti, a farn-
mt Paul yn Uawruddiog, with y wiber a
ìodd yn ei law ? Ac onid wyt tithau yn
us, yr hwn wyt yn barnu dý hun yn
ghredadyn o herwydd y blinderau a'r

uriau tu mewnol hyny, a allant lynu dros
ser wrth ysbryd y pìentyn mwyaf grasol
edd Duw ar y ddaear ?

Gwrth. Yn àil, Ond O ! a ddichon fod
ir fíÿdd, lle y bydd oymmaint o ammheu-
h ag wyf fì yn ei gael o'm mewn ?

it. Y mae ammheuaeth yn bod, a osodir
yr Ysgrythyr mewn cyferbyniad i'r

dd lleiar o ffydd. Y mae ein Hiachawd-
beudigedig yn dywedyd wrth ei ddis-
)lion y fath wyrthiau a wnant, os bydd
ìddyut " ffydcí ac heb ammheu ;" Mat.
.21. Ac yn Luc xvii. 16, fe cicîywed
hynt, y gwnant yr un fath bethau, " os
ld ganddynt ffyc gymmaint a gronyn o
l mwstard." Yr hyn a elwir yn ffycld

ammheu yn Mattiiew, sydd yn ff'ydd

nmaint a gronyn o had mwstard yn Luc.
d drachefn, y mae ammheuaeth a esyd
Ysgrythyr, nid mewn cyferbyniacl i wir-

'
i ffydd, ond i gryfder ffydd : Mat. xiv.

1 Tydi o ychydig ffÿdcl, pa ham y pet-
aist ?" Geiriau Crist yclynt wrth Pedr,
oedd ar sucldo, yn y rhai y mae efe yn
^ddu ei ammheuaeth, ac etto yn cydna-
gwirionedd ei ffydci, er ei bod yn wan.
mae pob ammheuaeth yn ddrwg yn ei

r, etto y mae math o ammheuaeth yn
ydd o beth gras da yu yr un à fyddo yn
nheu felly, er ei fod ynddo ei hunan yn
wg. Fel y mae mwg yn profi fod peth
; ac annynadrwydd mewn dyn claf, oedd
blaen heb wybod oddi wrtho ei hun, yn
ydd o ryw faint o welìhâd, er ei fod yn-
ei hun yn beth digon annymunol. Ond
eth s^^dcl yma yn eisieu, mi debygwn,
rhodüi cyfarwycìdyd i'r enaid ammheus,

fel y gall welecl beth y mae ei ammheuaetli
yn arwyddol o hono

; pa un ai o wir ffydd,
er ei bod yn wan, ai o ddim ffydd. Ynawr,
i'r diben yma, mi a osodaf i lawr bedwar
nod yn perthyn i'r ammheuon hyny sydcl
yn dilyn gwir'ffydd.

(laf.) Mae ammheuon eredadyn â llawer o
gywilydd a goM ysbryd yn eu caulyn, hyd
yn oed o achos yr ammheuon hyny. Mi ap-
peliaf at dy gydwybod di, enaid tlawd am-
mheus, onid yw yr ystyriaeth o'r un pechod
yma yn costio i ti lawer deigryn hallt, ac
ochenaid drom nas gyr ereili am danynt 'i

Yn awr, attolwg, o'ba le y mae y rhai hyu
yn dyfod? A ofidia anghrediniaeth am
anghrediniaeth ? neu a rydd pechod ei hun
i gywilydd ? Na wna yn sicr : y mae hyn
yn arwydd fod egwyddor o ffycld yn yr en-
aid yn cymmeryd plaid Duw ; ac nas gall
edrych ar ei addewidion a'i enw yn cael
cam gan anglirediniaeth, heb ddwyn tyst-
iolaeth i'w erbyn a galaru o'i herwydd, er
fod y gras yma yn bresennol yn rhy wan i

ymlid y gelyn yma allan o'r enaid. Yr oedd
y gyfraith yn rhyddhau y llaugces a waedd-
odd allau rhag ei threisiwr ynymaes (Deut.
xxii. 27); ac fe fydd i'r efeugyl dy rycldhau
clithau sydd yn ddiragrith yn galaru am dy
anghrediniaüth. Yroedd avvdwr>Sa/ralxxvii.
(pwy bynag oedd) wedi cael yr atìechyd
ammheus yma yn drwm iawn. Mor fynych
y cawn ni y gwr duwiol hwnw wedi bod'yn
aminheu trugaredd a ffyddloncìeb Duw'(a
cldylent fod tu hwnt i ddadl yn ein calonau)
ac yu eu gosod mewncwestiwnyn ei feddwl
liawn o anhwyl ? Yr un fath reswm fuasai
iddo ofyn i'w enaid, A oedd Duw mewu bod ?

a gofyn, A ddarfu ei drugaredd ef, ac a
baJia ei addewid ef ? Etto, mor bellahyny
yr oedd^ ei ofnau yn y ffrwst yma wedi èi
yru ar yr ; ond o'r diw^edd, chwi a'i cewch
ef yn addef ei ynfydrwydd (adn. 10); "A
dywedais, Dyma fy ngwendid." I ti, O fy
anghrediniaeth, y mae i mi ddiolch am liyn,
tydi elyn Duv/ a'm henaid: tydi sydd wedi
fy nherfysgu âg ofnau disail, a pheri i mi
feddwl a lleíaru mor anweddus am fy Nuw.
Yr oedd hyn yn profi fod yno.ffydd clan ei

anghrediuiaeth.
(2il.) Y mae ammheuon gwir gredadyn a

llawer o ddymuniadau gwresog yn eu can-
lyn, am y pethau hyny y mae yn ammheu
fwyaf yn eu cylch. Y mae y credadyn
gwan yn ammheu a yw Duw yn ei garu ai
nicl yw; ond y mae ff'afr Duw yn fwy
gwerthfawr yn ei olwg na'i fywyd: a dyma
ìaith enaid grasol (>$alm lxiii. 3); " Gwell
yw dy drugaredd cli na'r bywyd." Y mae yn
ammheu a oes ganddo hawl yng Nghrist;
etto, pe gofynech pa beth yw ei farn am
Grist, gallai atteb a dywedyd y gwir, na
fyrìdai un pris yn ormod, pe byddai i'w
brynu, ac nad oes un arnmod y cynnygier
Crist arni yn ymddangos yn galed yn ei
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olwg, ond y cwbl yn esmwyth a rhad. Ac
nid yw y farn yma am Grist gan neb ond

enaid credinioi ; "I chwi, y rliai ydych yn

credu, y mae yn urddas," neu yn werthfawr

:

1 Pedr ii. 7. Mewn gair, y mae yn ammheu
pa un ai gwir ai rliith sancteiddrwydd sy

ganddo ; ondy mae ei enaid ynhiraethu acyn

svchedu am y grasusau hyny fwyaf, y rhai

v mae yn ganfod leiaf o"i fcwn. Byddai yr

hwn a ddywedai iddo pa fodd i gael calon

ddrylliog yn genad mwy derbyniol na'r hwn
a ddÿgai y newydd am goron a theyrnas

wedi' digwydd iddo. Y mae yn ammheu
pob dyledswydd a gwaith a gyflawna, paun
a yw n ol r'heol y gair ai nid yw ; ac etto,

y mae yn dymuno yn ddifrifol, pe gallai

rodio heb roddi un cam ar yr oddi wrtho :

ac nid yw yn syrtliio allan â'r gair am ei fod

mor fauwl, ond â'i galon am ei bod mor ben-

rhydd. A'r fath dystiolaeth a rydd hyn o

rasol ogwvddiad y galou, gwelwch yn Sedm

cxix. 20—140, lle y mae Dafycld yn dwyn y
rhai hyn i mewn fel prawf o'i ras. A wyt

ti, gan hyny, enaid tlawd, yn hiraethu yn

fawr am Grist a'i rasusau, er nad ydwyt yn

canfod dy hawl yn yr un o honyut ì Bydd
gysurus ynte, nid wy t gymmaint estron idd-

y'nt ag yr wyt yn ofni dy fod. Y mae y dy-

muniad'au cryfion yma yn ganlyniad o beth

prawí wyt wedi gael o ìionynt eisoes ; ac fe

all yr ammheuon hyn fod yn tarddu nid

oddi wrth ddiffyg hollol, fel pe byddit yn

gwbl wag o honynt, ond oddi wrth gryfder

dyddymuuiadau, y rhai nis boddlonwyd â'r

hyn sydd genyt. Y mae yn beth cytfredin

iawn yn y byd fod dirfawr gariad yn peri

ofn dirfawr, a hwnw yn ddisail. Y mae y
wraig, am ei bod yn caru ei gwr yn anwyl,

yn ofni pan fyddo oddi cartref na chaiff ei

weled ef mwy: weithiau, y mae ynmeddwl
eifod yn glaf; bryd arall, ei fod wedi ei

ladd: fel hyn y bydd ei chariad yn ei

phoeni heb achos, pryd y mae ei gwr yn

iach yr holl amscr ac ar ei ffordd adref.

Perl o werth mawr neu fodrwy y byddo

genym ofal anghyffredin arn dani,osgosodir

liwynt o'r golwg, y mae ein cyfrifiad pris-

fawr o honynt yn peri i ni yn ebrwydd

feddwl ddarfod eu colli. Yn y cyflwr am-

ìnherftaith yr ydym ynddo, natur serchiadan,

pan fyddont yn gryfion ac augerddol, yw
cythryblu ein rheswm, a chuddio o'n golwg

bethau a ellid eu gweled oni bai hyny. Fel

hyn y mae llawer o eneidiau truain, am-

mheus, yn edrych ac yn chwilio am y ffydd,

yr hon sy gaudclynt yn barod yn eu myn-

wesau ac yn guddiedig o'u golwg gan ang-

erdd eu dymuniad am dani, a'r ofn ogael eu

twyllo fig un ffals yn lle yr iawn ryw. Yn
debyg \v íorwyn, yn Act. xii. U, " nidagor-

odd* hi y porth i Pedr gan lawenydd :" yr

oedd ei ìlawenydd yn bresennol yn dwyn ei

chof. Felly y miie y bri ucliel a ddyry

y Cristiou tíawd amm'heus ar ffydd, ynghyd

â grym ei hiraeth am dani, yn peri íddo íeth

tybio mor dda am dauo ei hun a meddw
fod ganddo yn bresennol y perl anfeidrc

werthfawr hwnw yn ei fynwes.

(3vdd.) Y mae ammheuon enaid gwi

gred'iniol yn ei wneuthur yn fwy ymofynga

pa fodd i gael y peth y mae yn inynych ofr

nad yw yn ei feddu. Ymae UawermedÄ
athrist yn ymgyrchu trwy ei enaid, pa un

yw yn èiddo iddo ai n; 1 yw ; a oes gandd

ìiawì i'r addewid ai nidoes ; acylnaey rl

hyn yn peri y fath gynnhwrf yn ei ysbij

fèl nas gall orphwys nes cael rhyw bendei

fyniad allan o'r ga'ir yn ei feddyliau mew
perthynas i'r mater mawr yma. Ac ai

hyny, megys y galwodd Ahasferus am lyl

coffadwriaèthau hanesion ei deyrnas, panl
iodd ei gwsg oddi wrtho {Esth. vi. 1), fell

y mae y Cristiou ammheus yn prysuro at

bnw, ílyfr coffadwriaeth y nef ; ac ar yr n

pryd y mae yn darllen ynddo ; bryd arall,

mae n edrych i'w galon ei hun a all e

ganfod yno ddim a atteba i nodau ffydd y
grythyrol, fel y mae wyneb yn y drych )

atteb i wyneb gwr. Pan oedd y Salniyc

(Salm lxxvii.) yn methu gwybod pa beth

feddwl am dano ei huu, a llaweroammhe»

on yn attal ei ffÿdd hyd nes oedd yn g
thryblus wrth feddw) am Dduw: uid ei

tedd i lawr a wnaeth, a gadael i bethau fynt

fel ag yr elent, heb ofalu pa un a oecld Du
yn ei garu ai nid oedd ; ond y mae yn yi

diddan â'i galon, a'i ysbryd yn cliwilio 3

ddyfal : adn. 6. Fel hyn y mae gyda pl
enàid gonest dan ammheuon ; ni feiddia ei

tedd i lawr yn foddlawn yn y cyflwr ansi

liwnw, mwy nag y beiddia un sy n aro
f

tán yn ei d roddi ei hun i orphwysnesid<

chwìlio pob congl a chael boddlonrwl

fod pob man yn ddiogel, rhag cael ei

ffroi a'r tân o'i amgylch yn y nos. Yn d(

au, y mae ar yr enaid ainmheus fwy

rhag y deffroir ef a thân uffern o'iamgylc

Oncì y mae enaid mewn cyflwr o angbre

iniaeth a than ei rym yn ddiofal a difia

Ni chredodd yr hen fyd y bygythiad am
dylif ; ac am hyny, ni chafodd y peth le

eu meddyliau : y mae y farn yn eu drys

a'u ffenestri cyn iddynt arfer dim moddi

i ddiangc rhagddi.

(4ydd.) Yn nglianol ammheuon gwir grc

adyn, y mae gogwyddiad yn ei galon

Grist, a dirgel fwriad i lynu pi lmrha

wrtho. Ar yr un pryd ag yr oedd tra

Pedr yn suddo yn y dyfroedd, yr oedd

dyrchafu gweddi at Grist; ac yr oedd h,

yn protì gwirionedd ei flydd, fel y llall

gwendid. Felly Ionah, yr oedd ynd

lawer o ofnau, a'r rhai hyny w»eithiau
,

cael y llaw uchaf,hyd nes oeddynt (felna

afiach yn casglai friw mewn corph) yupj

ìddo dvnu casgliad byrbwyll ac anghrecti

iol iawn : etto y pryd hyny yr oedd gan

ffvdd ryw afael ddirgel ar Dduw ;
*
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ninnau a ddywedais, Bwriwyd íì o ydddy
ygaid ; er hyny, mi a- edrychaf etto tua'th
eml sanctaidd ;" Ionah ii. 4. Ac yn adn.
" Pan lewygodd fy enaìd ynof, cofiais yr

Lrglwydd." Dafydd dduwiol hefyd, er nas
alìai gael gwared o'r holl ofnau oedd trwy
endid ei ffydd yn tori i mewn i'w enaid, feì

wfr trwy agenau llong ; etto, ni a'i cawn
î am eu dihysbyddu, ac yn bwriadu yn
tìiysgog i'w herbyn (Salm lvi. 3); " Y dydd
ii' ofnwyf, mi a ymddiriedaf ynot ti." Y
lae y Cristion ammheus yn suddo, ond yn
2üyg i deithiwr mewn ffos lle y mae y
•/aelod yn galed ; ac felly y mae yn codi
Iwaith ; ond am yr anghredadyn, y mae
e yn suddo yn ei ofnau fel dyn mewn
aeth byw, cídyfnach, ddyfnach, nes y
Irngcer ef i fyny mewn anobaith. Am-
heuaeth y Cristion gwan sydd debyg i ys-
i'dwad llong wrth angor : y mae yn cael
ysgwyd, ond nid ei ysgwyd ymaith oddi
th ei afael ar Grist: ond y mae ammheu-
th yr anghredadyn yn debyg i ymlidiad y
n, yr hon a deflir lle y gyro y gwynt hì,

ì nad oes dim i'whattal (lago i. 6); " Go-
ned mewn ffydd, heb ammheu dim ; canys
hwn sydd yn ammheu sy gyffelyb i dòn
môr, a chwelir ac a deflir gan y gwynt."
Gwrth. Ond, O ! medd un arall, yr wyf
ofni mai ffydd ryfygus yw fy ffÿdd i

;

os felly, diau fod fy enbydrwyoíd yn fawr.
At. Er llawnach dattodiad o'r wrthddadl
ìa, mi a roddaf i lawr dri o nodau ifydd
ygus:— ,

'l.) Y mae ffydcl ìwfygus yn ffycldhawdd
chael. Nid yw na Satan, na'n calonau

gredig, yn elynion i'w gwrthsefyll; ac
ly,_ fel chwyn drewedig, y mae yn tyfu i

itioli mawr mewn ychydig amser. Nid
y diafol yn cael pechadur yn sicrach i'w
el un amser na phan y byddo yn breudd-
dio yn y fath baradwys ffyliaid a hon, ac
rhodio trwy ei gwsg yng nghanol ei wag
^chymmygol obaith am Grist ac iach°
dwriaeth. Ac am hyny, y mae mor bell
i wrth ei ddeffroi, fel y tyna y lleni mor
edig ag a allo o'i gwmpas, fel na byddo
eu na swn yn ei gydwybod doriareílon-
Iwch. A glywsoch chwi erioed am leidr
galw i fyny yn y nos y dyn yr oedd yn
idwl ei ysbeilio a'i ladcl ? Na : cwsg yw
'antais ef. Ond am wir ffydd, y mae wecl i

lyngu yn elyn iddi ; fe'i herlid hi hyd yn
yn ei chryd, fel y gwnaeth Herocl i

st yn y preseb. Y mae yn tywallt
i o lid ar ei hol cyn gynted ag y daug-
ei bod wedi ei geni, trwy ei gwaith yn
ain ac yn galaru ar ol yr Ärglwydd. üs
dy ffydd wedi ei geni yn gyfreithlawn,
ir ei galw yn Naphtali ; a thielli ddywed-
Ymdrechais ymdrechion gorchestol â
a'm calon ddrwg fy hun, a gorchfyg-

H diwedd. Chwi a wyddoch yr atteb a
dd Eebecca pan ymofnodd â Duw yn

achos y plant yn ymwthio âHi gilvdd yu
eichroth: dwy genedl (ebe Duw) sydd yn
dy groth di: Gen. xxv. 22, 23. Ös gèlli
dithau gael fod y cyffelyb ymwthiad yng
nghroth dy enaid, ti elli gysuro dy lum*ain
mai oddi wrth ddwy egwyddor wrthwyneb
y mae fìydd ac anghrediniaeth—y ddwy yo
chwennychu yn erbyn eu gilydd; a'th
anghrediniaetli, yr hon yw yr hnaf (cr ei

gwaith yn ceisio meistroiaeth), a wasanaetlia
ffydd—yr ieuangaf.

(2.) mae ffydcl ryfygus yn gloff o un
llaw: y mae ganddi ìaw barod i dderbyn
rhoddion Duw, ei ffafr a'i nefoedd, heb yr
un i roddi ei hunan i fyny i Dduw. Oncl y
mae gwir ffydd yn gallu arfer ei dwy law

;

" Fy anwylyd sydd eiddo íi ;" dvna yr en-
aid yn cymmeryd Crist : "a minnaii yn
eiddoyntau ;" Can. ii. 16: dyna hi yn
rhodcli ei hunan i fyny at achos a gwasan-
aeth Crist. Yn awr, a roddaist ti erioed cly
hun yn ewyllysgar i Grist ì Mi wn fod pawb
yn proffesu hyn. Ond y mae y dyn rhyfygus
fel Ananias yn dywedyd celwydd wrtíi yr
Ysbryd Glân, trwy ddarnguddlo peth, ie, y
rhan benaf, o'r hyn a addawodd ei osod wrtli
draed Crist. Y chwant yma, y mae yn ei
gudcìio, pan y dylai ei draddodi i law cyf-
iawnder ; a'r mwyniant daearol acw y mae
yn ei gofleidio, ac ni faidd ymdcliried i Dduw
am y trefniad o hono ; ond fe a waedcla, pan
alwa yr Arglwydd am dauo, " Nid ä Ben-
iamin ymaith." Y mae ei fywyd yn rhwym
ynddo ; ac os myn Duw ei gael oddi arno,
rhaid iddo ei dclwyn o'i lwyr anfodd ef ; o
blegid nid oes dim gobaith o gael ei gyd-
syniad. Os dyma wir lun dy ffycld ac
egwyddor dy enaicî, yna yn wir yr wyt yn
ymfendithio mewn eilun, ac yn camgym-
merycl gwyneb hyf am galon grecliniol. Ònd
os wyt mor foddlawn i fod yn ffyddlawn i

Grist ag wyt i gael budd oddi wrtho ; os
wyt yn ei chyfrif yn rhagorfraint mor fawr
fod i Grist gael gorsedd yn dy serch a'th
galon ag i ti gael lle yn ei drugaredd ef

;

mewn gair, os wyt yn syml dy galon, ac na
ddymunit guddio un pechod, na chloi un
mwyniant daearol rhagddo, ond rhoddi i

fyny yn ewyllysgar cìy chwant anwylaf i'w
ddienyddio, a'th fwyniant melusaf i aros
gyda thi neu fyned ymaith, fel y gwelo dy
Dduw yn dcla drefnu, er i hyii fod gyda
llawer o flinder ac anfocldlonrwydd odcli

wrth blaid wrthwynebus yn dy natur, yr
wyt yn profi dy fod yn wir gredadyn. A
chystal fyddai i'r diafol ddywedyd ei fod ef
ei hun yn credu yn iawn, a d fod ti yu
rfcjfygu: os rhyfygu yw hyn, bj^dd di etto
yn fwy rhyfygus ; a gâd i'r diafol dy lys-
enwi di a'th ffydd fel y myno. Nid ydyw
chvfr rhosynau yn Uai peraidd am fod rhyw
un wedi ysgrifenu dwfr wermod ar y gwyclr-
lestr a fyddo yn ei ddal. Fe edwyn yr Ar-
glwydd ei eidcìo, ac a'u harddel fel ei wir
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blaiit, a'u grasusau fel peraidd ffrwythau ei

Ysbryd, er i lysenw gael ei roddi arnynt
gan Satan a'r byd, ie, weithiau gau grediu-

wyr arnynt eu Ìmnain. Nid yw y tad yn
gwadu mo'i blentyn ani ei fod mewn clefyd

trwm yu siarad nis gyr pa beth, ac yn
taeru nad ei dad ydyw.

(3.) Y mae flydd ryfygus yn un sych a di-

ílas. Pan fyddo dyn auonest yn gwneuthur
y broffes fwyaf o ffydd yngNghrist, hydyn
oed y pryd hyny nid yw yn cael nemawr o

flas nac yn profi ncmawr o felusder yng
Nghrist. Na, y mae ganddo ei hen ddaut
yn ei beu, fel y mae etto yn blasu ym-
borth aflan ei fwyniant anianol yn fwy na
Christ a'i ddanteithion 3'sbrydol. Pe dy-
wedai ei feddwl yn rhydd, byddai yn rhaid

iddo addef y dewisai gael y creifion a deifl

Duw i'r gweision, plant y byd (sef eodau
llawnion a digonedd o hyfrydwch cnawdol),

yn hytrach na chael eistedd gyola phlaut
Duw i yinborthi ar eu gwleddoedd hwynt
mewu cymmundeb }

rshrydol â Christ, yn ei

addewidion, ei ordinhadau, a'i íTyrdd sanct-

aidd. Efe a ymffrostia o'i hawl yn Nuw,
ond nid gwaeth ganddo er Ueied a gaffo o
bresennoldeb Duw raewu unrhyw ddyled-
swydd neu ordinhâd. Yn dd.iau pe byddai
efe mewn cymmaint ffafr yn y llys ag y dy-
wed ci fod, fe fyddai yn fynychach yno nag
y mae. Y mae yn gobeithio cael ei achub,
medd efe ; ond uid o'r llestr yma y mae yn
tynu gwin ei lawenydd—nid y meddyliau
am y nefoedd sydd yu ei ddiddanu, ond yr
hyn sydd gauddo yn y byd ac o bethau y
byd —y rhai hyn sydd yn porthi ei lawenydd.
Pan fyddo cysurou y byd a'r creaduiiaid yn
darfod, och ! ychydig ddiddauwch a blasall

y truan gael yn ei obaith ffuantus am y nef,

a'i rith hawl yng Nghrist, oud cwynfau y
bydd efe o hyd am y lleilL Ond y mae gwir
ffydd yn newid archwaeth y creadur: nid
oes un wledd mor felus i'r credadyn ag yw
Crist: cvmmcred Duw yr holl ddysglau
ereill oddi ar y bwrdd, a gadael ond Crist : y
mae ei wledd ef fyth o'i flaen—y mae gan-
ddo yr hyn y mae yn ei ddewis. Ond pe yr
arosai y rhai hynollgydagef, iechyd, medd-
ianuau, cyfeillion, a pha betli bynag y mae
y byd yu ei fawrbrisio : os bydd Crist o'r

golwg, y mae efe yn fuan yn gweled eisieu

eiddysgl; a'i gwynfan fydd, Och ! pwy a
ddygodd fy Arglwydd i ymaith ? Críst sy'n

pereiddio y rhai hyn â phob mwyniant ar-

all iddo ef, ac yn eu gwneud yn fwyd blasus
i'w archwaèth ; ond liebildo ef hwy fyddant
mor ddiflas a gwyn wy heb halen.

PENNOD XII.

Darluniad ehjn y saint, fCi ddarpariacth rV.>

herbyn, sef ptceUau tanllyil, a phabcthych/nt.

Yr ydym wedi darfod ft'r amiogaeth, Deu-

wn yn awr at yr ail ran gyffredinol o'r ad
nod, hyny yw, Iìheswm neu ddadl nerthol

gymmhell yr annogaeth, yr hyn a gawn yi

y geiiiau yma :
" A'r hwn y gellwch ddi

ffoddS holl bicellau tanllyd y fall," neuyuo
y Groeg, "yr un drwg." " A'r ìiwn y gell

wch :" nid ymadrodd ausicr yw, fe allai

gellwch, ond gair cadarn a phendant, " A'
hwn y gellwch :" ond pa beth a allan
" ddiffoddi V 1 nid gwrthwynebü ae ymlid y:

ol yn unig ; ond pa beth a ddiíi'oddant

Nid temtasiynau cyffredin yn unig, ond
Baethau gwaethaf a fedd y diafol yu
gawell ; "picellau tanllyd," ac uid ychydi

o honynt, ond " holl bicellau yr un drwg.

Cymmerwch yr un drwg am enw Satan, y
lle y fall, er bod yr ystyr yn eglurach.

Yn yr ail ran ymà y mae dau betli neil

duol i'w hyst^ ried :

—

1. Darluniad elyn y saint.

2. Gallu a goruchafiaeth ífydd ar y gely

yma. Ni a ddechreuwn gyda'r cyntat' ; r

ynddo ni a gawn y tri pheth neillduc

hyn.
laf. Y mae yn cael ei ddarlunio yn ei n;

tur ; drwg yw.

2il. Yn ei drefn unol
;
yr un drwg, yn

rhif unigol.

3ydd. Eglurir darpariaeth amoddionrh;
felgar y diafliaid â'r hyn y deuaut i'r ma
yn erbyn y saint: " picellau," a'r rhai hyr
yn"dànllyd."

laf. Y mae gelyn y saint yn cael ei osc

allau yma yn ei natur, "y drwg." Mi
ddywedais rywbeth amhyu ar acì/. 12, lle

mae Satan yn cael ei alw yn " ddrygau y
brydol:" gan hyny, äf heibio iddo yn y
gafnach yr awr íion. Yn sicr, y mae ihy

wers bennodol y mynai Duw i ni ei dys<.

hyd yn oed oddi wrth yr enw a briodoliij

diafol a'i aelodau, a'u bod mor fyiiych I

cael eu gosod o flaeu ystyriaethau ysaintl
"drwg ;" o herwydd y mae y gair mor ln

aeth ei ystyr a bod y diafliaid oll a dynii

dieflig yn cael eu cynnwys yuddo. Ni chr

bwyllaf ond am ddau ddiben sy gan Ddu
(fel yr wyf yn meddwl) yn ei olwg, wrth
henwi fel yma.

(laf.) Fe'u gelwir yn ddrwg megys wr
enw atgas, fel y byddo i feddyliau pla

Duw gael eu gweithio trwy hyny i ffieicl

iad o bechod sydd yn eu gwneuthur hwj
mor atgas ; ac hefyd i wrthwynebu yn ryj

us y diafol a'i otìerynau. Fe fynai Din
ni wybod, pan fyddo e-fe ei hunan yu d

wedyd y gwaethaf am y diafol, mai yr ei

cymmhwysaf sydd ganddo iddo yw, "yr
drwg." Yr euw sydd yn dyrchafu Di

uchaf, a'r hyn sydd megys rliagoriaeth

holl ragoriaethau ereill yw, mai efe ydj

"y sauctaidd," ac"nad sanctaidd neb fel

Arglwydd." Gan hyny, y mae ynnoddi
o atgasrwydd ar y diafol mai efe yw yr "

drwg ;" ac nad oes neb yu ddrwg i'r
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wddau ag efe ei hunan. Pe byddai yn
üssibl gwahanu sancteiddrwydd oddi wrth
reill o briodoliaethau Dnw (yr hyn sydd
öbder cabledd i'w feddwl), fe fyddai eu go-
bniant wedi ymadaw. A phe gellid dad-
ymu drygioni y diafol oddi wrth ei boenau
i drueni, fe fyddai y mater wedi newid
nliell : yna ein dyled fyddai tosturio wrth
" hwn y mae yn rhaid i ni yn awr ei gasau
chasineb perffaith.

Defn. 1. Ystyriwch hyn, chwi oll a'r sydd
i byw mewn pechod, ac nad oes gywilydd
inoch eich gweled yn yr arferiad o hono.
] na welech chwi eich gwynebau yn y
ych yma ! yna chwi a gaech wybod i bwy
ydych yn debyg

;
yn ddiau, nid i neb

rell na'r diafol, ac yn y peth hefyd sydd
. ei wneuthur ef yn fw}raf atgas, sef ei

rygioni. Nid gwaeth i ti beiclio poeri
th enw y diafol, ac ymddangos yn ddy-
frynedig wrth ryw lun hyll o hono ; o her-
•dd yr wyt ti yn dwyn ei lun yn hyllach
tawer (a'r cywiraf hefyd a all fod) yn dy
ìwes ddrygionus dy liun. Po mwyaf

pgionus, tebycaf i'r diafol. Pwy a all

nu llun y diafol yn debyg iddo eì hunan ?

adyn drygionus wyt ti, yr wyt o'r diafol

aunan ; fel y dywedir am Cain ei fod ef

drwg: 1 loctn iii. 21. Y mae pob pechod
ynelech yn llinell newydd y mae y diafol

ei thynu ar dy enaid. Ac cs bydd delw
w (yr hon y mae Ysbryd Duw mewn
wer blwyddyn yn ei thynu yng nghalon
t) yn ddarn mor odidog erbyn ei orphen
y nef, O ! meudwl ynte, y fath greadur
hyll a dychrynllyd yr ymddangosi di, pan
ol poen Satan yma yn y byd i argraphu
ddelw arnat) y gweli dy hun yn uffern,

gwbl mor ddrygionus ag y medr ei ddryg-
i ef dy wneuthùr.
Defn. 2. Ystyriwch hyn, O ! chwi saint,

lefnyddiwch eich tosturi yn benaf yn
os yr eneidiau truain gres^aiol hyny sydd
awdurdod cythranl drygionus. Baî-n

ìthus yw by dan Iywodraeth ddrygion-
er na byddo ond llywodraeth ddynol.

Ijnt dost yw i was fyw mewn teulu, a
n feistr annuwioL Ÿ mae Dafydcl yn ei

if ym mhlith pläau trymion ereill :

i. 6 ; "Gosod dithau un annuwiol arno
! ynte, beth yw bod ysbryd annuw-

rr un ? Nid angharedigrwydd fyddai i

ddymuno i'w gyfaill fod yn gaethwas
af dan y Tyrciaid, yn hytrach nag yn
penaf i bechod a Satan. Ac etto, gwel-
ynfydrwydd dynion ! Fe ddywed So-
on i ni, u Pan fyddo yr annuwiol yn
'odraethu,y bobl a ocheneidiant ;" Diar.
c 2. Ond pan y mae diafol annuwiol
lywodraethu,ymae pechaduriaid truain
lledig yn ddifyr ac yn llawen. Wele,
i y rhai ydych heb eich ynfydu mor bell,

ìa wvddoch mai gwasanaeth pechod y

w

ni blinaf y creadur, galerwch dros y rhai

sydd yn myned dan chwerthín ar ol eu
pechod, a thrwy eu pachod, tuag uffern. Ac
yn ail, llanwed hyn dy galon di, Gristion, a
sel a di.gofaint yn erbyn Satan yn ei holl
demtasiynau

; cofia ei fod yn ddrygionus,
ac na fedr ddyfod ar ddiben da. Ti awydd-
ost am y dedwyddwch o wasanaethu Duw
sanctaidd

; yn sicr ynte y mae genyt atteb
yn barod wrth dy law, erbyn y "delo yr un
drwg yma i'th dynu i bechod. A elJi di
feddwl am dcliwyno dy dclwylaw â'i galed-
waith brwnt a rnaicld ef, ar ol iddynt gael
eu harfer i waith mor lân a hardd ag y

w

gwasanaeth dy Dduw ! Paid â gwranclaw
ar gynnygiadau Satan, os nad wyt yn 'bwr-
iadu bocl yn cldrygionus fel yntau.

*

(2il.) Y mae yr enw, " un drwg,"yn enw o
ddiystyrwch ar y diafliaid, er caíondid í'r

holl gredinwyr yn eu hymdrech i'w herbyn.
FeJ pe dywedasai Duw, nac ofnwch hwynt,
haid ddryuionus yw y rhai yr ydych i'w
gwrthsefyll

; y mae r aehos a'r rhai a
;

i

hamddiffynant yn ddrygionus oll. Ac yn
dcliau, os rhaid i'r saint" gael gelynion, po
gwaethaf fyddont, goreu yw. mae yn
ddigon i roddi calondid yn y digalon cael
ymladd â'r fath dorf â'.r rhai hyn. Y mae
yn rhaid i ddrygioni fod yn wan : fe cldy-
wed euogrwycld y diaíliaíd iddynt fod eu
hachos wedi ei goìli cyn i'r frwydr gael ei

hymladd. Y mae arnynt dy arswyd di,

Gristion, am dy fod yn sanctaidd ; ac am
hyny, nid rhaid i ti frawychu rhagddynt
hwy sydd ddrygionus. Yr wyt ti yn edrych
arnynt fel rhai cyfrwys, cedyrn, a lliosog

;

ac yna y mae dy galon yn pallu : ond edrych
di ar yr holl ysbrydion cyfrwys a chedyrn
yma feì rhai drygionus ac annuwiol syddyn
casau Duw yn fwTy na thi, a thithau o her-
wydd dy berthynas âg ef

;
yna, nis gelli lai

na chymmeryd calon. ba ochr y mae
Duw pan wyt ti mor ofnus? A fycld i'r

hwn a gerycídodd frenhinoedd am gyffwrdd
â'i rai eneiniog, a'u drygu yn eu cyrph neu
eu meddiannau, sefyll yn llonydd, dyb^vgit
ti, a gadaeì i'r ysbrydion drygionus yma" roi
cais am fywyd Duw ei hun o'th fewn, sef dy
ras a'th sancteiddrwydd, heb brysuro i'th

gymmhorth ? Na: y mae yn ammhossibl.
2iì. Fod gelynion y saint yn cael eu ham-

lygu yma yn eu hundeb
;
piceìlau tanllyd y

fall, neu " yr un drwg." Fel pe bydclai y
cwbl yn cael eu saethu o'r un bwa, a chan yr
uii llaw. Ac fel pe bycldai rhyfely Cristion
yn ymlacld rhwng dau. Nid yw yr holl
lengau o ddiafliaid, a'r lluoeddí o ddynion
drygionus, yn gwneuthur ond un corpìí dir-

gelaidd o ddrygioni, fel y niae Crista'i saint
yn un corph dirgeledig sanctaidd. Un Ys-
bryd sydcí yn gweithredu yng Nghrist a'i

saint; felly un ysbryd sydd jn gweithredu
yn y diafliaid a dynion annuwiol, aelodau y
diafol. Y mae yr enaicl trwy bob rhan o'r

corpli, hyd yn oed y bys bach, felly ysbryd
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y diafol yn y pechadur lleiaf. Ond yr wyf
wedi ymhelaethu ar hyn uiewn lle arall.

3ydd. Mae gelyn y saint yn cael ei osod
allan yma yn ei ddarpariaeth ryfelgar, a'r

arfau y mae yn eu defnyddio i'w herbyn ;

sef picellau, a'r rhai hyny o'r fath waethaf—" picellau tanllyd."

(laf.J Picellau. Temtasiynau yw picellau

y diafol, y rhai y mae yn eu defnyddio yn
erbyn eneidiau dynolryw: achymmhwyseu
galw felly mewn ystyriaeth driphlyg.

(1 .) Y mae picellau neu saethau yn myned
yn gyflym. Oddi yma y raae yn ymadrodd
arferol gan rai, Cyngynteda'r saeth. Y mae
mellt yn cael eu galw yn saethau Duw o lier-

wycld eu cyflymdra ; " Ëfe a anfonodd ei saetli-

au ac a'u gwasgarodd hwynt ; ac a saethodd
ei fellt, ac a'u gorchfygodd hwynt;" Salm
xviii. ]4 ; hyny yw, melit yn debyg i saeth-

au. Y niae temtasiynau Satan yn ehedeg
fel y fellten—yn dyfod yn ddisymmwth.
Gall anfon profedigaeth mewn tarawiad

llygad. Cyn gynted ag y trôdd llygad

Dafydd at Bathsebah, dyna saeth y diafol

yn ei galon ef cyn iddo allu cau ydrwsyma
i'w herbyn. Neu, gwrandawiad gair neu
ddau sydd ddigon. Fel yma, cyu gynted ag

y mynegodd gweision Dafydd iddo eiriau y
carl Nabal, dyna ei ddigder wedi ei ennyn :

saeth o ddial a'i clwyfodd hyd ei galon. Pa
beth sy gyflymach' na meddwl ì etto, mor
fynych y mae liwnw yn demtasiwn i ni ! Y
mae un meddwl ynfyd yn codi mewn dyled-

swydd, a dyna ein calonau (oedd o'r blaen

yn ddyfal ar eu gorchwyl) yn cael eu tynu
ymaith yn ebrwydd, fel y ci ar ol aderyn
sydd yn codi o'i flaen, tra y mae yn dilyn ei

feistr. ië, os na thycia un demtasiwn. mor
fuan y gall efe ddanfon y llall ar ei hol hi

!

Cyn gynted a'r saethydd mwyaf eyflym.

Fel yr ergydio un saeth, y mae ganddo y
llall yn barod ar ei linyn.

(2.) Y niae picellau neu saethau yn ehedeg
yn ddirgel, ac fellyy raae temtasiynau. Yn
gyntaf, y mae y saetli yn fynycli yn dyfod o

bell : gaíl dyn gael ei glwyfo gau bicell ac

heb weled pwy a'i hergydiodd. Dywedir
fod y drygionus yn ergydio eu saetliau yn
ddirgel at y perffaith (Salm lxiv. 3, 4) ; ac

yna dywedant, " Pwy a'u gwel hwynt ?"

a.dn. 5. Dyma fel y mae Satan yn anfon ei

demtasiynau mor ddirgelaidd, fel mai prin y
drwgdybir ef yn y mater. Weithiau, fe

ddefnyddia dafod y wraig i wneuthur ei

ncges ; bryd arall, fe ä o'r tu ol i'r gwr, neu
gyfaill, neu was, &c, ac nis gwelir ef tra y
mae wrth ei orchwyl. Pwy fuasai yn medd-
wl y cawsid Satan yn Pedr yn temtio ei

Feistr ì neu y buasai Abrahamynofferyngan-
ddo i ddraddodi ei anwyl wraig i law pech-
od ì etto, felly bu. Ië, y mae weithiau mor
anamlwg, fel y mae yn benthyca bwaDuwi
ergydio ei saethau o hono ; ac felly y mae y
(

'i ìstion truan yn cael ei dwyllo gan feddwl

raai Duw sydd yn ceryddu a'i fod yn ddig,

pryd raai y diafol yn unig, trwy ei ffug c

lai.s Duw, sydd yn peri iddo feddwl hyny
Y raae Iob yn cwynofod "saethau yr Holl-

alluog yuddo, a'u gwenwyn yn yfed ei ys-

bryd ; a bod dychrynfaau Duw yn ym-
fyddino i'w erbyn" (/oò. vi. 4); pryd ma
Satan oed<l trwy yr holl amser ynarferyde
falais a'i ddichellion arno. Yv oedd Duw
mewn heddwch â'r gwr dayma; ondcawsa
Satan ei genad ef i'w boeni a'i ddychrym
fel hyn ciros amser; ac y mae yntau yi

gwaeddi alian fel pe buasai Duw wedi e

fwrw ymaith a throi yn elyn iddo. Yn ail

y raae picellau neu saethau yn ehedeg yi

ddistaw, yn tori eu ffordd trwy yr awyr hel

na swn na thrwst, fel y gwna ergydioi

gynau, i fynegi i ni eu bod yn dyfod. Yi
ddiarwybod fel yma y mae profedigaetli yi

rhuthro arnom: y mae y lleidr yn y t)r cyi

y meddyliom fod achos i gau y drws.

raae y gwynt yn greadur sydd a'i gym.liwr

yn ddirgelaidd, am yr hwn y dywed eii

Iachawdwr, " Na wycìdom o ba le y maeyi
dyfod, nac i ba le y mae yn niyned" (Iom
iii. 8); er hyny, " ni a glywn ei swn ef," fe

y dywedir yn yr un lle. Ond y mae tem
tasiynau yn fynych yn dyfod heb roddi
rybudd trwy un math o ewn a wuânt. \

raae y diafol yn cynllwyn mor gyfrwys, fe

nad yw yr enaid yn gweledei aracan.nacyi

canfod y bach nes y byddo wedi ei lyngcu

Yn debyg i'r wraig o Tecoah, a ddywedodt
ei cliwedl mor daclus, fel y rhoes y brenü

farn yn ei erbyn ei hun ym mherson un ax

all eyn dirnad y raater.

(3.) Y raae yn natur picellau glwyfo-

lladcl, yn enwedigpan fyddont wedi eu Uym
hau yn dda, ac yn cael eu hergydio o fwì

cryf gau un a fyddo yn abl i dynu yuddc
Y fatíi yma yw temtasiynau Satan

; y raaen

wedi eu blaenllymu â'r inalais creulonaf,

yn cael eu liergydio gan ddim llai na nertl

angylaidd, a hyn yn erbyn y fath greadu

gwan a dyn. Ammhossibl ynte fuasai Ä
henaid wrthsefyll gallu Satan, a chyrliaedi

yn ddiangol i'r nef, oni buasai i Dduw bar

otoi i ni arfogaeth o'r fath oreu. Fe fyna

Crist i ni fod yn yatyriol o'u grym a'u hen

bydrwydd ; am hyny y rhoddodd yn <

weddi yr erfyniad hwnw sydd ag achos i'

goreu o'r saint tu yma i'r nef ei a rferyd

" Nac arwain ni i brofedigaeth." Yr oecr

Crist ei hun y pryd hyny newydd ddyfodo'

frwydr, Ue y profîusai rym a medr SataD

demtio ; ac er fod ei gyfrwysdra a'i allu yi

ìhy wan i'w orehfygu ef, etto, gwyddai
dda eu bod yn ddigon i faeddu y cryfaf o'

saint. Ni bu neb erioed heb law Crist n

ddarfu i Satan ei guro, fwy ncu lai: rhag

orfraiut Crist oedd cael ei demtio ac heb (

arwaiu i brofedigaetli. Iob, un o'r cedyr

j)enaf yn myddin y saint—un heb gyffely

iddo, fel y dywedodd Duw am dano; e
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hyny fe gafodd ei archolli a'i roddi mewn
iryn annhrefn gan y saethau a ergydiwyd
) fwa Satan. Bu raid i Dduw ei gipio ef o
É&fangau y diafoî, onid e fe gawsai ei lwyr
tnafu gan y llew hwntr.

(2il.) Y mae darpariaeth Satan, nid yn
mig yn bicellau, ond yu " bicellau tanllyd."

feddwl rhai mai r'hyw fath neillduol o
irofedigaeth sydd i'w ddeall wrth yr ymad-
odd ; megys anobaith, cabledd, a'r cyfryw
g sydd yn llenwi y galon â dychryn ac
laeth. Ond mi feddyliwn fod hyn yn rhy
yfyng fel esboniad ; o blegid y mae ffydd
H darian at bob math o demtasiynau ; ac
wir nid oes un nas gall droi yn brofed-

>-aeth danllyd. Gan ìiyny, yr wyf fi yn
ogwyddo i feddwl fod pob math o dem-
isiynau yn cael eu cynnwys yina ; etto, fel
- i olygu rhai yn fwy enwedigol nag ereill;

o honynt mi rof rai esamplau yn y blaen.
Cioest. Pa ham y gelwir picellau Satan

, rhai tanllyd ?

At. 1. Fe ellir eu galw yndanllyd, o her-
|ydd y llid tanlìyd â'r hwn y mae Satan yn
• hergydio. Y rhai hyny y tân a boerir
n y ddraig yma, sydd yn llan o gyn-
.aredd yn erbyn Duw a'i saint. Dywedir
í Saul " yn chwytliu bygythion a chelan-
[d yn erbyn yr eglwys ;" Act. ix. ]. Fel
ì â llosgfa o'i fewn, y mae ei anadl yn
'eth

;
yr oedd fflam danllyd o lid erlidgar,

agys o ífwrn losgadwy, yndyfodocldi wrtho.
aadliadau llid y diafol yw temtasiynau.
(2.) y maent yn danllyd o ran eu canlyn-
1 ; os na chânt eu difFodd, hwy a gvnn'eu-
t hyd dân uffern. Y mae gwreíchionen
ìffern ymhob temtasiwn : ac megys y mae
b gwreichion yn ehedeg i'w helfen, felly
mae pob temtasiwn yn tueddu i uffern
clamnedigaeth, yn ol bwriad ac amcan
tan.

;3.) Y maent yn danllyd o ran eu heffaith
veidiol ar ysbrydoedd dynion ; a hyny
', ennyn tân yng nghalonau a chydwybod-
creaduriaid truain. Yr oedd yr apostol
yr ymadrodd yn golygu dyfais gelynion
ulawn, a arferent drochi blaenau eu saeth-
mewn rhyw wenwyn

;
yr hwn a'u gwnai

fwy marwol ; fel, nid yn unig y clwyfent
tan lle y disgynent, ond y parent losgfa
ry yr holl gorph, ac y bycìdai yn llawer
ìaws ei iachau. Fe ddywed Iob am
thau, oedd â'u "gwenwyn yn yfed ei
»ryd ;" lob vi. 4. Y mae gan bicellau

;,

au effaith wenwynllyd a llosgedig.

PENNOD XIII.

'ur danllyd temtasiynau dengar Saian, yngliyd
ûgalluffydd i'w diffoddi.

r mae temtasiynau o ddau fath ; naill ai
hai sydd yn denu mewn ffordd foddhaol,

rn llygad-dynu âg addewidion celwyddog

o foddlonrwydd i'r creadur, ai yn rhai sydd
yn brawychu, ac yn dwyn alaeth gyda hwynt.
Y mae y ddau rywogaeth yn danìlvd, ac yn
eael eu diffodd trwy ffydd, a ffydd yn unig.
Ni a ddechreuwn gyda'r cyntaf, sef y rhai
sydd yn denu mewn ffordid foddhaol. A'r
sylw fydd hyn.

Athr. Fod ffydd yn galluogi yr enaid i

ddiffodd y temtasiynau mwyaf bodd^ar a
fedd Satau.

1. Dangoswn fod yn y temtasiynau yma
natur danllyd.

2. Fod ffydd yn eu diffoddi.
laf. Y mae ganddynt natur ac effaith

danllyd. Y mae gogwyddiad dirgel yn^
nghalon pob un, i bob math o bechod ; nid
yw temtasiynau yn clisgyn arnom ni fel pel-
en o dân ar iâ neu eira, ond fel gwreichion-
en ar garth sych, neu fellten ar do gwellt,
yr hwn sydd ar dân yn ebrwvdd. Oddi yma
y mae yr Ysgrythyr yn bwrw y pechod
arnoni ni, er ein temtio gan Satan : lago i.

14 ;
" Yna y temtir pob un, pan y tyner ef,

ac y llithier, gan ei chwant ei hun." Craff-
\vch ! Satan sydd yn temtio ond ein chwant
ein hunain sydd yn ein tynu. Y mae yr adar-
wr yn gosod y fagl ; ond blys yr aderyn ei
hun sydd yn ei dynu iddi. Tueddrwydd
rhyfedd sydd yng nghalon dyn i gymmeryd
tân oddi wrth y picellau hvn :

" Pan ddar-
fyddo y coed, y mae y tân yn diffodd"
(Dictr. xxvi. 20), ac ni wna niwed ; dyma
fel yr oeddynt ar Grist ; ond nid oecld yn-
ddo ef dclim defnydd ilosgadwy o lygrecíd i
Satan weithio arno. Ond ein calonau ni,
wedi unwaith eu poethi yn Adcla, y maent
heb oeri o hyny hyd heddyw. Y mae calon
pechadur yn cael ei chyffelybu i ffwrn : Hos.
vii. 4; "Pawb o honynt sydd yn tori priod-
as, fel ffwrn wedi ei thwymno gan y pob-
ydd." Calon dyn yw y ffwrn, y diafol yw
y pobydd, a themtasiwn yw y tân sydd
ganddo

; ac yna y mae parodrwvdd i bob
pechod. "Gorwedd yr wyf," medd Dafydd,
"ym mysg dynion poethion" {/Scäm lvi. 4),ym nrysg y rhai sydd ar dân ; a phwy at-
tolwg sydd yn eu rhoddi ar dân ? Fe ddy-
wed yr apostol i ni—lago iii. 6—" Wedi ei
wneuthur yn fflam gan uffern." O ! gyfeill-
ion, pan fyddo y galon unwaith wedi ei
hennyn gan demtasiwn, pa ganlyniadau
chwithig y mae yn beri ! Mor aíihawdd
fydd diffodd y tâu, hyd yn oed mewn dyn
grasol

! Dafydd ei hun, pau oedd dan rym
temtasiwn, mor amlwg fel y medrai llygad
cnawdol ei chanfod, Ioab wyf yn feddwl, yr
hwn a'i ceryddodd ef (2 Sam. xxiv. 3) ; er
hyny cafodd ei lithio i'r pechod hwnw a
barodd golli bywydau deng mil a thrigain o
wyr. Ac os bu y tân mor ddifeistrolaeth
yn y fath un a Dafydd, pa helynt a wna, lle
nad oes dwfr yn agos, dim gras yn y
galon, i'w ddiffoddi ? Oddi yma y dywerîir
fod y drygionus " yn yiifydu yn eu pechod-



446 T7WCII LÀW rOB DIM, WEPI

au J'jr. 1. 38) ;
ynysbarduno yui mlaen heb

ofn ìui synwyr
;
yn debyg i ddyn à ehlefyd

tr\ym wedi èodi i'w ben ; nid oes dim dal

í!.nio yn ei wely. Dyma fel y mae dyn a

ddaliwyd gan demtasiwn wallgof ; efe a red

i safn angeu ac utfern, ac ni fyn ei attaL

Defa. ]. O ! fel y dylai hyn beri i ni ofin'

rhedeg i afael temtasiwn, pan y mae y fath

hudoliaefch ynddo ! Y mae rhai dynion yn
rliy hyderus

; y mae ganddynt dyb rhy dda

am danynt cù hunain, fel pe na byddai

bossibl í'r fath afiechyd eu dal hwynt ; ac

am hyny anturiant auadlu ym mhob matho
awyr. Cyfiawn yw gyda Duw adael i'r fath

gael eu eyrhaedd gan un o bicellau Satan,

fel y dysgont aduabod eu hunain yn well.

Pwy a gwyna i'r dyn y chwythwyd ei d i

fyny, pan maî yng nghornel ei simnai yr

oedd yn cadw ei Sylor ì
<! Pa beth, ai ci

yw dv waa i" meddai Hazael : 2 Bren. viii.

13. Ai vn fwystfil yr wyt ti yn fy nghyf-

rif, wedi colli dynoliaeth mor bell, fel y
trochwn fy nwylaw mor erchyll mewn
gwaêd i Etto, mor fuan y syrthiodd yr adyn

yma i'r demtasiwn ! Bu yn euog o'r weith-

red waedlyd o ladd ei feistr, agos cyn gynted

ag yr aeth adref ; ac felly dangosodd nad

oedd y drygau ereill a ragfynegodd y pro-

phwyd, mor annhebyg o ddyfod i ben,

ag y meddyliodd efe ar y cyntaf. O ! sefwch

allan o ergyd y diafol, oddi eithr eich bocl

am vael un o'i saethau yn eich ochr
;
ym-

gedweh mor bell ag yw bossibl oddi wrth y
pwll tro o demtasiwn. O blegid os unwaith

y caiff di o fewn ei gyieh, byddi yn debygo

gael dy syfrdanu yn fuan. Y mae un pechod

yn helpu i ennyn nn arall
; y lleiaf un a

fyddo mwy ; feì yr eithin yn rhoddi tâu yn

y boncymon. Pan gafodd gwyr y llys eu

brenin i yfed, a chwareu y meddwyn, buan

y dysgodd chwareu y gwatwarwr: llos. vii.

5 ;
" Y tywysogion a'i gwnaethant yn glaf

â chostrelau gwin ; estynodd ei law gyda

gwatwarwyr."
2il. A yw picellau Satan o'r fath natur

ennynol? Gwylia rhag bod yn oííeryn

Satan i roddi tän yn llygredd un arall. Y
mae rhai íi'u hamcan ar hyn ;

dyma fel y
mae y butain yn perarogli ei gwely, ac yn
paentio ei gwyneb ; ac eiluuaddolwyr mor
buteinliyd a lìithau, yn addurno eu temlau

a'u hallorau â lluniau gwag-grefyddol, wedi

eu cymmhenn i'r eithaf i iygad-dynu yr

edrychwyr. Oddiyma y dywedir eubod
vn " ymwreaogi âg eilunod " {Eaa. lvii. 5),

fel carwr wrth Iygadu ar ei anwylyd yn ei

gwieg buteinllyd. Dyma fel y mae y medd-

wynìitfyd yn ennyn ohwant ci gymmydog
,w rodcìi ei gostrel iddo ;" üab. ii. 15.

O ! y fath orchwyl ffiaidd y mae y bobl hyn

arno ! Yn ol v gyfraith y mae yn farwol-

aeth i ddyn roddi tân yn nhei gymmydog ;

pa beth yntc a haeddant hwy sydd yn rhoddi

tftn vn enei-liau dyuion, a hwnw yn dân

uffernol ì Ond y mae yn bossibl dy fod yi

ei wneuthur ìnewn anwybodaeth, a thrwj

fater llai nag y meddylit ti. Fe all plentyi

disynwyr, wrth chwareu â gwellt roddi tâi

mewn t, nes bod yn rhy anhawdd i ddyn

ion call ei ddiífodd. Ac yn wir, fe all Satai

wneud defnydd o'th ynfydrwydd a'th ddi

ofalwch dithau i ennyn chwant yng nghaloi

un arrtlL Ysgatfydd fod ymadrodd segu

ysgafn yn syrthio o'th enau, a thi yn medd
wl dim llawer o niwed ; ond fe all awel

demtasiwn ddwyn y wreichionen yma
fynwes dy gyfaiìl, ac ennyn tân ofnadw;

yno. Trwsiad anllad, a dwyfron ac ys

gwyddau noethion—gâd i ni roddi dy fo<

ynymwisgofel hyn, a chalon ddiwair,

yn unig am ei fod yn beth arferol—etto f

all faglu llygad un arall. Ac os oedd hwn\

yn pechu, a gadwai bydew yn agored, dil

ond er niwed i anifail (Exod. xxi. 33), p
faint mwytydi, yr hwn wyt yu rhodc

achlysur i enaid bechu, yr hyn sydd 1

waeth niwed ? Ni fwytäai Paul gig byti

os byddai hyny yn rhwystr i'w frawd

] Cor. viii. 13. Ac a fedri di hom ac yn
lynu mewn gwisgiad ynfyd, a dull anuiwai

y wlad, er i lawer gael rhwystr o'r achos
a Y mae y corph," medd Crist, "yn fw

na'r dillad'." Yn sicr ynte, y mae enaid d

frawd yn haeddu cael gwneuthur mwy
gyfrif o hono na rhyw dcìuli diles o wisgiai

Deuwn yn awr at yr ail gangen o'r pwyn
sef y bydd i ffydd alluogi yr enaid i ddiftbd

y temtasiynau yma. " Hon yw yr orucha

iaeth sydd yn gorchfygu y byd, sef ein ffyd

ni ;" 1 locm v. 4. Y mae hi yngosod'

baner orfoleddus ar benglog y byd. Yr ii

apostol a ddywed i chwi beth a feddyl

wrth y byd : l locm ii. 15, 1G ;
" Na che

wch y byd ; canys pob peth a'r sydd yn

byd, megys chwant y cnawd, chwant

llygad, a balchder y bywyd, nid yw o'r Ta
eit'hr o'r byd y mae." Y mae y cwbl syc

yn y byd yn cael ei alw yu chwant, am
fod yn ymborth ac yn danwydd i cliwau

Yn awr y mae tfydd yn galluogi yr enaid

ddiífodd y picellau a drochir gan Satan yi

ngwenwyn y chwantau bydol yma, a elw

gan rai yn drindod y bycíolddyn.

laf. Am chwaut y cnawd ; dan yr hyn

cynnwysir y temtasiynau hyny, sydd

addaw pleser a hyfrydwch i'r cnawd.

mae y rhai hyn yn wir yn dwyn tân yn

safnau ; a phan ddisgynont ar galon ania

ol, buan y gwnant hi yn iìhun gan nwydi

afreolus, a serchiadau anifeilaidd. I)ywed

fod y godinebwr yn ymlosgi yn ei chwa

(Ithuf. i. 27), a'r mecídwyn yn cael^ ei "e

nynu gan win ;" Esa. v. 11. >
T
id oes i

niath o demtasiwn yn gwcitliio yn •

na'r rhai sydd yn cynnyg mwyniant anian

ac yn adclaw hyfrydwch i'r cnawd. D
wediram becliaduriaid eu bodyn <{ gwneut

ur pob aflendid yn un chwant " (Eph, \
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y),;, gyda'r fatli awydd (fel y mae y gair yn
bwyddocau) ag sydd byth Jieb ei ddigoni.
i'au fyddo y dyn trythyll wedi difa ei iedcl-
jumau, a nyclui ei gorph mewn gloddest, y
ìac y tîm yn Uosgi fy th yn ei galon druenus
.. Megys nad oes ddiod a dyr syched dyn
edi ei wenwyno ; felly nid oes dim ond
dd a rydd help i enaid yn y fflamau vma,
: ydym yn cael fod y goludog yn uffern,
nad oes yno un diferyn o ddwfr i oeri ei

nfod. Y mae yr anghredadyn mewn math
iffern ar y ddaear

; y mae yn llosgi yn ei
want, ac heb ddiferyn o cldwfr (o herwydd
ffyg fiydd) i ddiffodd y tàn. Dywedir am
merthyron enwog hyny yii Heb. xi, mai
rwy tìydd y diffoddasant angerdd y tân ;"

yn ddiau y mae tán chwant mor boeth a
ân merthyrdod

; a thrwy ffydd yn unig y
ffbddir hwnw hefyd : Tit. iii. 3, 4 ;

"r
m ninnau hefyd gynt yn annoeth

44

&c. Eithr pan ymddangosodd daioni a
iriad Duw ein Hachubwr tuag at ddyn—
ol ei drugaredd yr achubodcf efe nyni."
dim, ni allent ysgwyd ymaith y chwantau
ay, eu heu gyfeiìlion/hyd oni chawsent,
ry ffydd, gydnabyddiaeth newydd â gras
w, a ddadguddùr yn yr efengyl.

PENNOD XIV.
ìodd y maeffydd yn diffodd chwantau y cnawd.
chwantau y Uycjaid, a balchdcr y bywyd.

DOSB. I.

hoest. Pa fodd y mae ffydd yn diffodd y
;11 daullyd yma o bleserau anianol.
t. Trwy ddidwyllo y Cristion a thynu
Lith niwl oclcli ar ei lygaid, fel y gallo
;d pechod yn ei liw noeth a'i egwyddor-
moel, cyn i Satan ei wisgo â phlu. Y
yn rhoddi iddo wybod pa beth yw b*as
iriol pechod, cyn i'r diafol ei gymmysgu
awsmelus. Âc yn wir, y màe pechod
yn yn ymddangos yn ddarn anhawdd-
*c yn damaid chwerw iawn. Y mae gan
ilygad treiddiol; "sicrwydd y petìiau
ydys yn eu gweled " yw lii : y mae yn
ch tu draw i'r llen o deimlad, ac yn
)d pccliod cyn cael ei drwsiad gwych am
i ymddangos ar chwareufwrdd y byd

;

y gvvyr hi mai mab uffern yw, a'ífodyn
i uffern i'w gaulyn. Yn awr, deued
ü, os myn ef, a dangosed ryw chwant
modd mwyaf dengar, y mae atteb y
'ion yn barod. O fy enaid, medd ffydd,
wyller di âg ysbryd celwydclog. Y mae
wigos i ti Eahel deg: ond yn bwriadu
ael Leah lygad-wlyb

; y mae yn adclaw
>nydd, ond fe dâl i ti dristwch. Y
l sydd yn gwneud y chwant yma mor
J, nid ei eicldo ei hun ydynt. Y melus-
Tjt ti yn ei brofi, nid ydyw yn wirion
gan ac yn y pechod, ond wedi ei fen

thyca y mae ermwyn dy dwy 1 lo d i.
<

' Tyd î

yw Saul," ebe y ddewincs o Endor, "pa
ham y twyllaist fi?» Felly gall ffydd alw
pechod a Satau wrth eu henwau eu hunaiu
pan ddelont dan ymddieithro, Tydi ydyw
Satan, medcl ffydd, pa ham y ccisi fy nhwyllo
i i \ mae Duw wecli dywedyd fod pechod
yn chwerw fel y bustl a'r wermod; ac a
tymt ti beri i mi goelio y gallaf gas
ffrwythau peraidd gwir hyfrydwch oddi°ar
y fath wreiddyn chwerwedd ì grawnwin
oddi ar y fath ddrain ?

2il. Y mae ffydd nid yn unig yn rhoddi
ir enaid weled fod pob pechod yn ei natur
ei hun yn wag o wir ddaioni, ond hefyd mor
ddarfocledjg yw ei bleserau celwyddoo-. Ni
chollaf, medd yr enaid, diugarecîdauslcram
bleserau darfodedig ac ansicr. Hyn a barodd
ì Moses roddi naid allan o bleserau Ilys yr
Aipht i dân adfyd (Ileb. xi. 25), o herwydd
mdo eu gwelecl yn "fwyniant dros amser."
Pe gwelech ddyn yn taflu ei hunan oddi
ar fwrdd líong i'r mor; chwi allech ar y cyn-
tat teddwl ei focl allan o'i bwyll ; oud os
gwelech ef ymhen ychydig yn sefyll yn ddi-
ogel ar y lau, a'r llong wedi ei Hynffeu can
y tonau, chwi feddyliech erbvn ìiyny iddo
gymmeryd y ffbrdd oreu. Mae tìydd yn
gweled y byda lioll bleserau pechod ar soddi

:

y mae agen ynddynt nas gall svnwyr dyu
ei chau ì fyny. Yn awr, oníd gwell yw noíiomewn ffydd trwy fòr o flinder, a ehyrhaedd
ya ddiogel i'r nef o'r diwedd, na gorwedd
yn mynwes pleserau pechod nes ein boddi
yn llyngclyn uffern. Y mae yn ammhossibl
i iwymant pechod barhau yn hir.

(laf.) Amnadoes ynddo ddim daíoni o
natunaeth. Pa beth bynag uad ydyw o
naturiaeth mewn peth, nì a'i cawn yn
gwaethygu yn fuan. Y mae sugr o natur
melus, ac am hyny fegeidw ei felusder

; oncl
meluswch ddiod neu win fel y mynoch â
sugr, ymhen ychydig hwy a gollant'eu mei-
usrwydd. Y mae mwyniant pechod yn
beth oadi allan i'w natur ef ; ac amhyny ni
phery yn hir. Nid archwaethir yn uffern
ddim o'r melusder hwnw sydd yn awr yn
ynfydù pechadnriaid. Bydd cwpan v pech-
adur edi ei chymmysgu yno gan law a'i
gwna yn draflwngc chwerw dcîigon.

(2il.) Mae yn rhaid i fwyniant peehocl
ddarfod yn fuan, am na phery yr einioes yn
hir

; ac y maent i ddiweddu ynghyd. Ÿn
wir, y mae mwyniant pechod yn fynych yn
marw cyn i'r dyn farw : y mae pechadur-
ìaid yn bywi gladdu eu llawenydd yn y byd
yma. Y mae y pryf yn magu yn eu cyd-
wybod cyn magu yn eu cnawd trwy farwol-
aeth. Ond gwybyddwch nacl yw pleser
pechod un amser }m byw yn hwy na'r bywvd
yma. , Y mae y gair wedi myiicd allan o
enau Duw y caitf pob pechadur orwedd
mewn gorìd, a dihuno mewn gofid. Y mae

,

uffern yn wlaci rhy boeth i hyfrydwch aii^
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11 ad fyw ynddi. Yn awr, y mac ffydd yn

ras doetb, darbodus, ac yn peri Pr enaid ys-

tyried am fodd i fyw mewn byd arall, fcra

y mae yr adyu anianol yn unig am y pryd

preaennol : y mae ef a'i drwyn yn y cafn, a

thra y byddo ganddo draflwngc o'i tlaeu, y
mae *vVmeddwl na dderfydd bytb. Ond
gall ffydd, ar on camhir, gyrhaedd dros holl

llynyddoedd bywyd, a'u gweled wedi darfod

tra v maent yn eu dechreuad, " Yr ydwyf

vu gweled diwedd ar bob pertìeithrwydd,"

meddai Dafydd : Salm cxix. 96. Yr oedd

cf yn gweled y drygionus, tra yr oeddynt

yn tyfu yn yr ardd o bleser, fel pe buasent

wedi eu tori i lawr, ac yn llosgi yn ffwrn

Duw eisoes {Salm xxxvii. 2); ac fe wna
ffydd yn ol ei graddau o nerth a bywiog-

rwydd yr un peth i bob Cristion. A phwy

a genugenai wrth ddyn wedi ei gondemnio

ond i foddio y llygad (Preg. v. 11)

fudd gan hyny sydd i'w perchenogion, ou

eu gweled a u llygaid." Hyny yw, os byd

gan ddyn ond niodd i brynu rhyw ymbort
a dillad, digon i dalu am ei draul feunydi

iol o angenrheidiau, nid yw yr hyu a fydò

dros ben ond i'r llygad buteinio ar ei c

Er hyny, gallwn weìed ei fod yn damai

melus iawii gan gaìon anianol. Anaiul

ceir dyn ar nas plyg trwy arferion chwauti

a budr i godi yr afal euraidd yma. Pan y
tyriwyf yr effaith arswydus agafoddydei
tasiwn yma ar Ahab, yr hwn, i euu

ychydig gyfeiriau o dir (na chwaneg
: ìawer at ardrethion brenin), afeiddiodduoi

|

ato yng ngwaed ei berchenog ; nid ydwyf

í rhyfeddu gweled dynion sydd a'u cyflwr

! angenus yn cydio ym mach profedigaaî

I lle y mae yr abwyd yn llawer chwaneg

o herwydd y wledd y mae yn ei gael ar y I
elw bydol. Dyma y drws yr aeth y diai

öbrdd i'r crogbren i

3ydd, Y mae ffydd yn curo Satau yn ei

gynnygion trwy ddangos i'r enaid y lle y
msfe mwyniant amgenach i'w gael, a hyny

yn fwy rhad. Pwy nad ái i'r siop hono lle

mae vn cael oreu' l Y mae y gyfraith yma
vn dal'ei grym ym mysg pechaduriaid eu

hunain ; y mae y meddwyn yu myned lle y
caiff y diodydd goreu, a'r glwth drachefn

Ue v caiff yr arlwy oreu. Yn awr, y

|

trwyddo i mewn i Iudas. Dyma y graig
1 darfu am flydd Demas ;

" fe garodd y
presennol ;" 2 Tìm, iv. 10. Ynawr,fed<
ffodda gwir ffÿdd y demtasiwn a finiwyd

rhai hyu.

laf. Y mae ftydd yn mynegi i'r enaid

i
dadoi ofal Duw a'i ragîuniacth drosto,

11-í y codir y mur ynra, y mae yr enaid
' ddiogel tra y cadwo o fewu ei gwmpas.
medd Satan, pe gwuait ti ond auturiò

ffydd yn gosod o flaen yr enaid y fatli fwyn- !
wedyd celwydd, a gwneud ychydig yu 1

iant ai sydd yn oreu tuhwnt i bob cym-
|
ar Dduw yn y cyfryw orchymyu, ti geil

llafn aur yma a'r fantais acw igynnyddu
Yn awr, fe ddysg tt'ydd i'i

mhariaeth : y mac yn ei arwam at yr add-

ewid ac yn ei groesawu yuo ar draul Crist â feddiannau.

holi ddanteithion gwych yr efengyl. Nid
|

aid atteb, Y mae genyf uu yn darparu

oes un ddysgl gan y saint i ymborthi arniyn dda droswyf ; nid oes arnaf eisieu dy wo

y nef nas gall ffvdd ei gosod o flaen yr enaid,

a rhoddi iddo (èr mai nid pryd llawn, etto)

y fath brawf ag a'i tawdd i lawenydd an-

nhraêthadwy a gogoneddus. Y.n sicr, bydd

h vn vn ddigon i ddiffodd y demtasiwn. Pan

ddanfono Satnn i wahodd y .Cristion at ei

fwrdd aflan, oni ettyb yr enaid, A adawaf íi

y mwyniant hwnw a Ìonodd, 'ie, a ddirfawr

lawenychodd fy nghalon, i'm darostwng fy

hunan â bara balogedig gechod, lle ni chaf

onc

au di, Satan
;
pa ham y chwareuwn y lle

am yr hyn y mae Duwwedi addaw ei ró

os bydd yn dda cr fy lles : Ihh. xiil

" Bydded eich ymarweddiad yn ddiariauj

gan fod yn foddlawn i'r hyn sy geu
Canys efe a ddywedodd, Ni'th roddaf s

fyny, ac ni'th 'lwyr adawaf ehwaith."

fodd y gall fod arnat eisieu, O ! fy ei

gan fod cyfoeth Duw, trwy yr addewid.

dy wasanaeth? Gâd i'r dyn sv heb De

ad cydymborthi â'r anifail, yr hwn sydd yu ì yn y byd fyw wrth ei gyfrwysdra ai

\ frauos o bleserau teimlad yn gystal a dyn i chellion ;
bydd di fyw trwy ffydd.

_

2il. Y mae ffydd yn dysgu i'r enaid

nid oddi wrth amledd y'daw cysur a bc

lourwydd, ond oddi wrth fendith Duw

Ic, a wiìâf fi fy hun yn waeth ua'r anifail 1

yn gythraul fel Iudas, yrhwnagododd oddi

wrth fwrdd ei feistr i eistedd wrth fwrdd y
diafol.

DOSD. II.

2. Chwantau y llygad
; y mae ffydd yn

ditfodd y rhai hyn. Wrth chwant y llygad

y mae yr apostol yn meddwl y temtasiyuáu

hyny a dynir oddi wrth elw a thrysorau y
byd ; a elwir felly, yn gyntaf, Am fod y

llygad yn godinebu gyda'r pethau hyn. Fcl

y mae y llygad atlau yn edrych ar wraig un

arall, fell y mae y llygad eybyddlyd yn

edrych ar gyfoeth arall i ehwantu ar ei ol

Yn ail, o herwydd nad yw yr

nad vw elwa trwy becliod vn flbrdd ìga

fendith ef (Diar. xxviii. 20); " Gwr ffj

lawn a fydd auil ei fendithion ; oud y u«

brysuro i fod yn gyfoethog, ni bydd I
vd'd." Pe medrit ti, medd ífydd, beul

da y byd niewn ffordd ddrwg, nid wyffl

nes i'r boddlonrwydd wyt yn ddisgwy

mae yn auhawdd i un ladiata ei fwyd

yna gofyn gan Dduw roddi ci îenditha

Y peth a eunilli trwy bechod nis gall &

roddi i ti feddiant heddychol o liono,

ìioll fudd a ryddbau oddi wrth y cwynion hyuy a i

geir oddi wrthynt, mewn ystyriaeth, ddiin
,

Duw yn sicr i'th erbyn.
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Y mae ffydd yn codi yr enaid i am-
inion uwch na chrafu ynghyd bethau y byd

Y mae hi yn caufod byd tu draw i'r

jeuad ; a dyna lle y mae ei marsiandiaeth hi

gorwedd : y mae yn marchnatta am ras
gogoniant, tra y mae plant y byd hwn yn
ulwytho â'r glo a'r clai. Y mae fFydd yn
í-rchu ei chyfoeth o bell. Nid oedd Saul
i fwy ewyllysgar i roddi heibio chwilio am
jynod ei dad pan y clywodd am deyrnas,

g ydyw yr enaid crediniol i roddi heibio
jda am y byd wrth glywed am Grist a'r

foedd. Yr ydym yn cael Dafydd dduwiol
cyhoeddi ynfydrwydd plant y byd, am
bod yn ymflino cymmaint yn ddiachos

alm xxxix. 6) ;
" Dyn yn ddiau sydd yn

íodio mewn cysgod, ac yn ymdrafferthu yn
îr; efe a dyra olud, ac nis gyr pwy a'i

gl." Ac yn yr adnod nesaf, ni a'i cawn
yn troi cefn ar y byd fel peth rhy wael i

íigeisio am dano ;
" Ac yn awr, beth a

isgwyliaf, O Arglwydd ?" Fel pe dy-
dasai, ai dyma y rhan y byddwn fodd-
n arni ? cael eistedd ar bentwr mwy o
foeth nag a fedd fy nghymmydog? "F.y
lobaith sydd ynot ti. Gwared fLo'm hoìl
mweddau ;" adn. 8, Pawb at y peth y bo.

rhai sydd yn caru y byd, cymmerant y
d ; ond Arglwydd, na ddyro i mi fy nghyf-
mewn aur nac arian, ond mewn maddeu-

b pechod : dyma fy nisgwyliad i. Abra-
ra yntau, yr oedd ganddo, trwy ei ffydd,

ath feddwl gwael am drysorau y byd hwn,

y gadawodd ei wlad ei hun, i fyw yn all-

i yma mewn gobaith o wlad well : Heb.

DOSB. III.

ì. Chwant y byd, balchder y bywyd. Y
e ysfa o falchder yng nghalon dyn ar ol

l'hydedd goreurog y byd : â'r ysfa yma yn
ig balch y mae y diafol yn llafurio i'w
pi a'i chwanegu trwy gynnygion addas
pwrpas. A phan fyddo y demtasiwn
i allan a'r chwant oddi fewn yn ymgyf-
Dd, yna y mae yn gweithio yn rymus.
oedd Balaam yn caru y ffordd oedd yn

rain i'r llys ; ac am hyny, ym mlaen y
ì yn ysparduno ei gydwybod, er ei bod
gwaedu ac yn rhuso mwy na'r asen yr

b d yn marchogaeth arni. Yr Iuddewon,
wii eu hargyhoeddi ynghylch person Crist
fciathrawiaeth, oeddynt er hyny mor dyner
N hanrhydedd a'u gair da, fel yr ymadaw-
fejt â Christ yn hytrach na pheryglu hwnw
[Jzn xii. 43); "Canys yr oeddynt yn caru
Woniant dynion yn fwy na gogoniant
Hw."

^
Yn awr, y mae ffydd yn diffodd y

ì'itasiwn yma ; a'i pherchen, mewn diys-
B*éh duwiol, yn ffiaiddganddo gymmeryd
M ddyrchafiad'y byd yn wobr am y pech-
Mleiaf {Heb. xi. 24); " Trwy ffydd, Moses
m\ myned yn fawr, a wrthododd ei alw
fiifab merch Pharaoh." Er y gallasa íam
m ar a wyddom fod, trwy ei fabwysiad,

2 y

yn etifedd i'r goron, etto fe dafîodd hyn o'i

ol. Ni ddywedir ei fod ef heb geisio bod yn
fab merch Pharaoh, er y buasai hyny yn
ymddangos yn gannioliaeth fawr (pe cawsai
rhai y fath gyfle a'rfath ran yn ffafrybren-
in, ni buasent yn petruso arfer gweniaith a
thwyll i ddringo yn uwch yn y llys), ond efe
a wrthododd ei alw. Yr oedd anrhydedd
yn llifo ar ei draws fel Uanw y môr ; safodd
yntau yn erbyn yr holl ffrwd yma o ddyr-
chafiad heb i gymmaint a bwlch gael ei dori
yn ei galon i'w groesawu

;
yr oedd hyn yn

rhyfeddol yn wir. Ac ni ddarfu iddo wrthod
y dyrchafiad yma er mwyu rhyw dywysog-
aeth yr oedd yn gobeithio ei chael mewn man
arall. Nid gadael un llys i fyned i un arall
a wnaeth, ond i ymuno â phobl dlodion a
a dirmygedig ; ie, trwy wrthod ei ffafr, f

e

dynodd ddigofaint y brenin arno ei hun,
etto fe'i dygodd ffydd ef trwy yr holl uch-
der a'r dyfnder yma o barch ac ammharch,
anrhydedd a darostyngiad. Ac yn wir, pa
le bynag y byddo y gras yma (ond fod iddo
amrywiol raddau o nerth neu wendid), fe
wna y cyffelyb. Yr ydym yn darllen yn
adn. 33, o'r un bennod, fel y darfu i Samuel
a'r prophwydi ddarostwng teyrnasoedd trwy
ffydd, lle yn sicr nid ydys yn meddwlamor-
uchafiaeth y cleddyf yn unig (er fod rhai o
honynt wedi gwneuthur gwrolwaith y ffordd
hono), ond hefyd am eu gwaith yn gwrthod
anrhydedd a dyrchafiad teyrnasoedd. Am
hyn y mae amryw o'r prophwydi yn dra
enwog

; a Samuel yn neiilduol,yrhwn, wrth
orchymyn Duw, a roddodd deyrnas ymaith
odcüwrth ei d a'i deulu ei hun trwy en-
neinio Saul, er mai efe ei hun oedd y pryd
hyny y pen swyddwr yn y wlad. Ac ereill,

ni a ddarllenwn {adn. 37), " a demtiwyd ;"

hyny yw, pan oeddyut ar ddioddef, cynnyg-
iwyd iddynt ddyrchafiadau mawrion"os
plygent i'r amserau, trwy gilio ychydig oddi
wrth y broffes gyhoeddus o'u ffydd. Ònd
hwy a ddewisasant fflamau merthyrdod yn
hytrach na ffafr brenhinoedd ar y fath am-
modau.
Ond i ddangos yn fwy neillduol pa fodd

y mae ffydd yn diffodd y demtasiwn yma.
Yn ]af. Y mae ffydd yn dwyn ymaith y
tanwydd sydd yn ei phorthi. Tyner ymaith
yr olew, a'r lamp a ddiffydd. Yn awr, tan-
wydd y demtasiwn yma yw balchder ; a lle

byddo y chwant yma mewn dim grym, nid
rhyfedd fod llygaid y creadur yn cael eu
dallu wrth edrych ar beth sydd mor wych
at foddi dymuniadau y galon. Nid yw y
diafol trwy demtasiwn yn gwneud dim ond
tyllu y llestr, a rhoddi rhediad i'r peth y
mae y galon yn llawn o hono. Yr oedd
ysbryd balch gan Simon y swynwr ; fe fynai
fod yn rhyw un mawr ; ac am hyny, pan fedd-
yliodd iddo gael cyfle i ddringo y chwareufa,
y mae yn ebrwydd ar dân gan awydd am
ddawn wyi'thiol, fel y beiddiodd gynnyg ei
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phrynu gati yr apostol. Ond y mae ysbryd

gostyngedig yn caru lle isel, ac heb fod yn

awyddufl i sefyll yn uchel yn meddyliau

ereìll ; felly, tra y mae yn ymostwng yn ei

dyb am dano ei hun, y mae y fwled yn
eíiedeg uwch ei ben ef, i daraw y dyn balch

yn ei ddwyfron. Yn awr, fiydd sydd yn

iselu y galon. Y mae balchder a ífydd yn

wrthwyneb i'w gilydd ; fel dau fwced, os

bydd un yn myned i fyny, y mae y llall yn

myned i'lawr yn yr enaid : Ilab. ii. 4;
" Wele, yr hwn'a yínchwydda, nid yw un-

iawn ei ènaid ynddo ; ond y cyfiawn a fydd

byw trwy ei ffydd."

2il. Y mae ílydd mewn ffafr gyda Christ

;

ac felly yn peri i'r Cristion ddisgwyl ei holl

aurhydedd ganddo ef. Yn wir, un o brif

weithrediadau ffydd yw bwrw yr enaid ar

Dduw yng Nghrìst, fèl un holl ddigonol i'w

wneuthur yn gyfiawn hapus. Ac amhyny,
pan ddywedo temtasiwn, enaid, ti elli godi

dy hun yn y byd i'r lle yma a'r bri acw, os

gwnei ond celu dy broffes, a goddef dy hun

yn y pechod a'r pechod
;
yn awr, ffydd i

daçu y fwled, a ettyb, O ! fy enaid, cofia

eicìdo pwy ydwyt ; oni ddarfu i ti gymmeryd
Duw yn Benarglwydd ? ac a dderbyni di

ddyrchafiad o law un arall ì Ni oddef bren-

hinoedd i'w caredigion dderbyn gwobrau

gan frenin estronol, yn enwedig gan un

gelynol iddynt ; ac, medd ffydd, y mae yr

anrhydedd a'r clod wyt ti yn ei ennill trwy

bechod yn dy wneuthur yn dderbyniwr

gwobrau gan Satan ei hun, yr hwn yw gelyn

penaf vr Arglwydd.
3ydd. Y mae ffydd yn egluro perygl y

fath bryniad, pe medrai Cristion gael an-

rhydedd y byd am wneuthur gymmaint ag

nn pechod.

(laf.) Hi ddywed, pe ceit ymherodraeth

yr holl fyd, a phawb i blygu o'th íhten, ni

chwanegai hyn un cufydd at dy faintioli yng

ngolwg Duw. Ond y mae dy bechod, â'r

hwn yr wyt i'w brynu, yn anurddo dy enw

yn ei feddyliau ef, ie, yn dy wneuthur yn

flìaidd yn ei olwg ; y mae yn rhaid i Dduw
ei angharu ei hun cyn y gall garu pechadur

fel y cyfryw. Ac a ddygi di y penyd yma
er mwyn y fath bluen 1 'Ai doethineb yw
colli perl i ennill careg ?

(2il.) Medd ffydd, ni ddichon rhwysg a

gogoniant y byd dy ddigoni di ; fe all godi

syched yn dy enaid, ond nid ei dori ; fe

genedla fil o ofalon ac ofnau, eithr nis llon-

ydda un. Ond dy beehod sydd yn pwrcasu

y rhwysg yma, a dichon hwnw cîdwyn poen

ac artaith i'th enaid.

(3ydd.) Pan gaffech goron y byd ar dy

ben, pa faint o amser a fydd i ti i'w gwisgo

hi ì Y mae clefyd ar wyr Ilhufain ;
ac y

mae angeu yn myned i lysoedd breuhinoedd,

yn gystal ag i'r bythod gwaelaf ; ie, y mae

brenhinoedd eu hunain yn cael eu rhoddi

yn eu gwelyau o bridd mor noeth ag ereill.

Yn y dydd hwnw y derfydd am dy ho
amcanion gyda thi ; ond fe fydd i euo^

rwydd am y pechod a fu yn ysgol i

ddringo bryn anrhydedd dy faeddu

mewn byd arall. A'r ystyriaethau hyn, a

cyffelyb, y tr ffydd y fargen ymaith y
enaid y Cristion.

(4ydd.) Y mae ffydd yn gosod o ílaen

Cristion wrolwaith y seintiau gynt, a wrtl

odasant anrhydedd a chlod y byd yn hytrac

na halogi eu eydwÿbodau, a darostwng,

heneidiau dan drais y pechod lleiaf.

oedd Tamerlane enwog yn dwyn hanes

hynafiaid i'r maes gydag ef, 311 yr hwn
byddai arferol o ddarllen cyn ymladd, f

ycyffröid ef i beidio dwyn gwartìi ar wat

*ei deulu trwy wangalondid, neu ryw yo

ddygiad anweddus yn y frwydr. Felly

mae ffydd yn ystyried cofrestr y saint yn
Beibl, a goruchafiaeth eu ffydd ar y byd,

'

diben o gyifroi y Cristion i'r un fath wrc

deb ysbryd. Hyn, y mae yn eglur, oec

amcan yr apostoí, wrth goffau y gwyr enw<

hyny, ac arwyddion buddugoliaethus <

ííydd, yn Ileb. xi, fel y byddai i r}"\vfai

o'u mawrfrydigrwydd gael lle yn ein calo

au ninnau wrth eu darllen, fel yr ymddeng
yn j

Tr adnod gyntaf o'r bennod nesaf :
"

blegid hyny, ninnau hefyd, gan fod cyi

maint cwmmwl o dstion wedi ei osod c

hamgylch, gan roddi heibio bob pwys, i

pechod sydd barod i'n hamgylchu, tn
amynedd rhedwn yr yrfa a osodwyd
blaen ni." O ! y fath galondid yw i'r mili

weled rhai o'i flaen yn rhedeg i wyn
perygl ! Eliseus, wedi gweled y gwyrthi

a wnaeth Duw trwy Elias, y mae yn tan

dyfroedd yr Iorddonen â'i fantell, gau dd

wedyd, "Pa le y mae Arglwydd Ddi

Elias ? a hwy a wahanwyd yma ac acw

2 Bren. ii. 14. Fel hyn y mae ffydd
;

gwneud defnydd o weithredoedd ardderch

yr hen seintiau, ac yn eu troi yn weddi. <

pa le y mae Arglwydd Dduw Abraha

Moses, Samuel, a gwyr enwog ereill, y ri

trwy eu ffydd a satìirasant ar rodres a
|

goniant y byd, a oresgynasant demtasiyní

a gauasant safnau chwantau llewaidd ì Or

wyt ti, O Dduw, yn Dduw y dyffrynoec

yn gystal a'r mynyddoedd ; sef i'r sai

gwaelaf, fei i rai mwy enwog ? Onid yw

un gwaed yn rhedeg yng ngwythienau

holl gredinwyr ? A fuont hwy yn goncw

wyr ì Ac ai myfi yn unig fydd gaethw

ac o'r fath ysbryd diymadferth, fel Isach

yn gorwedcì dan bwn fy llygredd, beb

ysgwyd ymaith ? Nertha fi, O ! fy Nu

fel y dialwyf ar fy ngelynion hyn ! Ac

ol iddi fod gyda Duw, hi a ddadleu hei

â'r Cristion ei hunan. Deffro, O !
fy ena

medd ffydd, a daugos, trwy dy oruchatuw

ar y byü, dy fod yn perthyn i'r gwyr sar

aidd hyn, ac wedi dy eni Dduw
hwythau,
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n dangos y gwahaniaeth rhiung goruchafiaeth
" dd ar y byd, tnoy ddiffodd ei biccllau tanllyd,
a'r fuddugoliacth hono a gafodd rhaio'r Ethnic-
iaid goreu. Hefyd, prawf o'n ffydd yn cael ei

gynnyg, wrth y galtuyma i ddiffodd temtasiynau
dengar Satan, ynfwy neu lai.

Gwrth. Ond fe all rhai ddywedyd, os
rfea y cwbl a wna ífydd, nid yw hyn ddim
jy nag a wnaeth rhai o'r Ethniciaid di-

d. Darfu iddynt sathru ar elw a phles-
au y byd, er na wyddent beth yw ystyr
rdd.

At. Yn wir, y mae llawer o honynt trwy
hegwyddorion moesol, wedi gwneuthur
nimaint ag a allai beri cywilydd i rai sydd
cliwennych cael eu cyfrif yn gredinwyr,
mor bell yn fyr o ergyd rhai oedd yn
3thu â'r fath fwa egwan. Er hyny, fe
ddengys fod goruchaíiaeth ffydd yn y
ir gredadyn yn myned ym mhellach tu
nt iddynt, nag yn eu moesoldeb hwy tu
nrt i ymarweddiad Jlygredig Cristionogion
tirhydd.

]. Y mae ffydd yn diffoddi ohwant y
on ; hyny yw, y mae ei grym a'i gallu hi
cyrhaeddyd hyd yn oed y marwor hyny
ygredd, sydd wedi eu crynhoi mor ddir-
aidd yn nhuedd yr enaicl. "Y mae ffydd
puro y galon ;" Act. xv. 9 ; ac nid oedd
o'u buddugoìiaethau hwynt yn cyr-

?dd yno. Yr oedd eu hysgolion hwaf
rhy fyr i gyrhaedd muriau y castell yma

;

y a ysgubent o flaen y. drws, ac a dadent
o'r ystafelJoedd nesaf allan ; ond ni chaf-

I geudy a ffos yr holl fudreddi (sef llygr-
gaeth natur dyn) erioed eu glanhau gan-
rnt ; felly yr oedd tân chwant yn cael ei

imewnyn hytrach na'i ddiffodd. Pa
d y disgwylid i'r budreddi hwnw gael ei
liau, yr hwn oedd allan o'u sylw ? Och !

edrychasant erioed am y gelyn hwnw
mewn, gan eu bod yn barnu mai oddi
n yr oedd ; felly, tra yr oeddynt yn
boeni i gadw y lleidr allan, i mewn yr
d, a hwj'thau heb wybod. O herwydd,
II ai tybiasant yn falchaidd fod yn yr
id wrth naturiaeth egwyddorion o rin.-

Id
; neu ynte hwy a ddychymmygent yn

yd nad oedd ond rhyw abrasa tabitla
pur gwyn), ar yr hwn y gallent ysgrifenu
rg neu dda fel y mynent. Felly, chwi
wch fod eisteddle eu rhyfel yn y byd
i allan iddynt ; a hwnw a orchiygasant
.vn rhyw ddull. Ond yr oedd y chwant
mewn yn aros heb daraw arno, am ei
yn dir anadnabyddus iddynt ; fiyc^d yn
,
trwy y gair, sydd ýn cìyfod o i yd i

1.

• Y mae goruchafiaeth ffydd yn gysson.
wir pechocl "yn gorph" (Rhuf. vi. 6) am
ìddo lawer o aelodau ; neu fél corph llu,
ae yn cjnnwys ynddo lawer o i'esau a
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byddinoedd. Un peth yw curo ychydig
resau, neu yru aden o lu ar ffo, peth arall
yw gorchfygu y llu i gyd. Y mae rhywbeth
tebyg i'r cyntaf wedi cael ei wneuthur trwy
egwyddorion moesol ; hwy a gawsant ryw
fuddugoliaeth fechan, ac a erlidiasant rai
o'r pechodau mwyaf amlwg a chywilyddus ;

ond er hyny, fe'u baeddwyd yn arswydus
gan ryw rai ereill o fyddinoedd pechod. Pan
dybygid eu bod yn sathru ar chwant y
cnawd, a chwant y llygad, elw a phleserau
y byd, yr oeddynt yr un pryd yn gaethion i

falchder y bywyd, yn rheibus am glod, ac
mewn cadwynau gan air da a chanmoliaetli

y byd. Yn debyg i'r môr, am yr hwn y
dywedir ei fod yn coHi cymmaint o dir
niewn un lle ag y mae yn ennill mewn lle

arali ; felly, yr hyn a gawsant hwythau
trvv^y rith fuddugoliaeth ar un pechod, hwy
a'i collasant drachefn wrth fod dan gaeth-
iwed i'r llall ; a hwnw yn un gwaeth, am eî
fod yn fwy ysbrydol. Ond y mae ffydd yn
gysson, ac yn gyru holl gorph pechod ar ffo,

fel nad oes un chwant yn aros yn ei rym
dechreuol. "Nid arglwyddiaetha pechod
arnoch chwi : o blegid nid ydych chwi dan
y ddeddf, eithr dan ras ;" Rliuf. vi. 14.
Cystal a dywedyd, nid arglwydcíiaetha un
pechod ; fe all wingo a syflyd, fel milwr
clwyfedig ar ei liniau ; fe aîl y byddinoedd
gwasgaredig gael eu hail drefnu ; ond byth
ni chadwant y maes yn hir lle y byddo gwir
ffydd i'w gweled.

3. Y mae ffydd, nid yn unig yn nerthu
yr enaid i ddiffodd y chwantau yma, oncl
hefyd ar ol diffodd y demtasiwn, y mae yn
ei alluogi i ddefnyddio y byd ei hun yn erbyn
Satan, ac felly yn ei guro â'i arf ei hun. Y
mae ffydd yn diffodd tân picellau Satan, ac
yna yn eu saethu yn ol ar ei ben ; a hyny
trwy droi yr holl fwyniant daearol sydd dan
law y Cristion, i gael ei ddefnyddio a'i

iawn drefnu i ogoniant Duw. Ehai o ym-
laddwyr mwyaf clodfawr y paganiaid, i

feddyginiaethu chwant y llygaid (oddi ar sel
ddall), a dynasant eu llygaid allan ; i ddang-
os eu d^styrwch o gyfoeth, a daflasant eu
harian i'r môr ; i orchfygu anrhydedd a
chlod y byd, a ymneillduasant oddi wrth
gyfeillach pawb o'r byd. Efordd ynfyd, na
thorodd Duw mo honi allan erioed. Ai
buddugoliaeth y galwn ni hyn, ynte yn
hytrach gorphwylldra ? y mae y byd erbyn
hyn yn gweled eu ffolineb. Ond y mae ffydd
yn ennill buddugoliaeth amgenach. Yn wir,
pan alwo Duw am ddim o'r pethau sydd
yma i'w mwynhau, fe fedr ffydd osod y cwbl
wrth ei draed ef ; ond tra byddo Duw yn
eu caniatau, y mae gallu a medrusrwydd
ffydd yn ymddangos yn y defnyddiad grasol
o honynt. Y mae hi feí meddyginiaeth, yn
attal effaith wyntog rhyw ymborth yn y
cylla, fel y mae yr hyn sydd yn troi yn
afiechyd ar galon ddrygionus, yn cael ei
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wneud yn fwyd ìnaethlawn mewn enaid

íi'yddiog. Pe byddai tý ar dân, pwy a gyf-

rifeoh ciiwi yn wr callaf, yr hwn a ai i ddi-

ffodd y tân trwy dynn y t i lawr, ai yr hwn
a wnai liyn mor ílwyr trwy daflu digon o

àdwfr arno, ac a adawai y t^ý hefyd i sefyll

at eicfa gwasauaeth ? Y niae y paganiaid,

a rhai Cristionogion coelgrefyddol, yn ìnedd-

wl marwhau trwy gymtneryd ymaith y
pethau y mae Dnw yn rhoddí cenad i ni i'w

harfer ; ond y mae ffydd yn ditfodd tân

chwant yn y galon, ac yn gadael y creadnr

i'w ddefnyddio i ogoniaut Duw, ai fwyn-

luui vn gvsurus gan y Cristion.

Defn. L. Gall hyn fod yn faen prawf i]n

ríYdd ; a yw hi o'r iawn wneuthuriad ai nid

yw? A oes genyt ftydd sydd yn diffodd

temtasiynau ? Fe ddywed llawer eu bod yn

credu ; 'os ydynt, hwy ddiolchant i Dduw
nad anghredinwyr ydynt. Wele, pa wrol-

waith a elli di wneud â'th ffydd. A yw hi

yn ddigon cref i dy amddiffyn di ar ddydd

brwydr, a diogelu dy enaid pan fyddo picell-

au Satan yu ehedeg o'th gwmpas ? Ai yn-

te y fath darian saiw yw hi ag sy'n gadael i

bob saeth o demtasiwn drywanu dy galon

trwyddi ? Yr wy t ti yn credu ; ond etto yn
gaetìiwas mor sicr i'th ciiwant ag erioed.

Pan alwo cyfaill gwych arnat i yingyrchfa

feddw, nis gall dy ffydd dy gadw allan o'r

fagl, ond ymaith yr ái fel ynfyd i'r cyffion.

Osdywed Satan y gelli chwanegu dy fedd-

iannau drwy gelwydd, neu dwyll yn dy

farchnadaeth, y rnae dy ffydd yn sefyll yn

llonydd ac heb ddangos dim gwrthwynebiad.

Mewn gair, y mae genyt ü'ydd, ac etto ti a

gofleidi dy bechod yu ei gwyueb hi. O ! na

ato Duw i neb fod dan y fa'th ryrn o ysbryd

hudoliaeth, a dwyn y fath gelwydd yn ei

llaw, a thybio ei bod yn gadwedigol ffydd.

A fydd i'r ffydd yma dy ddwyn i'r nef, a

hithau heb allu i'th god'i o uffern ? o her-

wydd yno yr wyt yn byw tra y byddech dan

awdurdod dy cíiwaut ;
" Ai yn lladrata, yn

lladd, ac yn godinebu, a thyngu anudon y
deuwch ac y sefwch gerfy mroni ?" ler. vii.

9. Os ffyd'd yw hyn, henffych y paganiaid

gonest a ddiangasant rhag yr halogedigaeth

fíiaidd yma, yr ydych chwi, fel anifeiliaid,

gyda'ch ffydd yn ymdreiglo ynddo. Byddai

yn weli genyf fod yn bagan sobr, nag yn

Gristion mecídw ;
yn bagau diwair, nag yn

gredadyn aflan. O ! nac anturiwch fywyd

eich eneidiau gyda'r fath darian ddiles : deu-

wch i geisio ft'ydd at yr hwn sydd wneutli-

urwr ffydd, Duw wyf yn feddwl; efearydd

i ti un a ddiffydd hyd yn oed dân ufferu, er

ei enuyn yn dy fynwes ; ac a wahaua hefyd

dònau dy chwaut yn y rhai yr wyt ti

yn awr yn boddi, fel y cei gerdded (megys

Israel gynt) ar hyd tir sych i'r nefoedd

;

a'th chwantau heb fod yn alluog i dynu ym-
aith olwynion dy gerbyd. Ond os cynuygi

Jiyn gyda dy ffydd gau, ti a ddoi i'r uu diw-

edd a'r Aiphtîaid ;
" Trw? ffydd yr aetlian

trwy y Môr Cocli, raegys ar hyd tir sych
yr hyn pan brofodd yr Aiphtiaid, boddi
'wnaethant ;" Heb. xi. 29. Er fod gwi
ffydd yn treiddio yn ddiangol trwy ddyfu

derau profedigaeth ; etto boddi ar y flor'dd

wna y llall. Ond fe allai y medri di ddwy
i ni newyddion gwr

ell, a rhodili anigenae

tyetiolaeth am wirionedd dy ftydd na hyi

Gâd glywed, ynte, pa orchwyl hynod
wnaetlipwyd genyt er pan y credaist.

fu amser pan oeddit cyn waned a'r dwfr: }

oedd pob awel o demtasiwn yn dy chwyth
i lawr: yr oeddit fel pysgodyn marwynca»
dy ddwyn gyda'r ffrwcí ; ond a elli di ddj

wedyd, er pan ddaethost yn gyduabyddm
Christ, dy fod wedi derbyn gallu i wthio y
oly temtasiynau hyny oedd o'r blaen ynd;

dy galon yn gwbl dan eu hawdurdod?
wyt ti yn awr yn foddlawn i ddwynd
chwantau, a fu unwaith yn anwyliawnga
yt (fel y credinwyr hyny eu llyfrau consu

iaeth : Act. xix. 19), a'u taflu i'r tân o ga

iad Duw at dy enaid, yno i gael eu llw;

ddifa ? Mae yn bossibì nad ydynt yn bre

ennol dan dy droed mewn cyflawn orucha

iaeth; ond a ydynt wedi dechreu syrthio^

dy feddyliau am danynt ? ac a yw dy wyne'

pryd yn wrthwyneb i'r modd y bu gynt tui

atynt ? Bydd gysurus ynte
; y mae hyn

arwydd fod dy iffydd o'r gwaed brenhin»

"Pan ddelo Crist, a wna efe fwy o arwyd
ion na'r rhai a wnaeth hwn ?" ebe yr Iud

ewon oedd wedi eu hargyhoeddi: loani
31. A phan ddelo Crist trwy ffydd

galon, a wna efe wyrthiau mwy uar rh

ìiyn a wnaeth dy ffydd dithau?

PENNOD XVI.
Aífcbiad i wrthddadl yn erbyn credu ; a rhaiì

líord'liu'lau pafodd i drin y darian yma ald

jj'odd temtasiynau dewjar.

Defn. 2. Y mae hyn yn rhoddi help i att

yr wrthddadl hono sydd yn digalom lla*

enaid truan rhag credu ac ymwasgu
addewid. O ! medd yr enaid temtiedig,

ydych yn fy ngalw i gredu ; och, pa fodd

beiddiaf, pan nas gallaf gael yr oruchafia*

ar y chwant yma, ac yr wyf yn cael fy maed

gan y demt;isiwn acw ? Pa beth sydd

fath un a mi wneuthur ág addewid? G\

yma, enaid truau, y Goliath hwn yu cael

gwympo i lawr : uid wyt i gredu aui dy 1

yn fuddugoliaethus, ond fel y byddech fu<

ugoliaethus. Yr achos pa ham yr wyt

cael dy faeddu gan y gelyn yw diffyg fi;

" Oni chredwch, diau ni sicrlfeir chwi

Esa. vii. 9. A fynit ú dy iachau cyu myi

at y meddyg? Y mae hyny yn sw

yn chwithig i'th reswm ; a byddai yr

peth a phe dywedit, nud äi di at y medi
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y byddo heb ei eisieu arnat. Nag e,

los a chytìwrdd â Christ trwy ífydd, fel y
lelo rhinwedd oddi wrtho i dy enaid. Paid
i disgwyl bwytay ffrwyth cyn planu y pren.
Prwyth melus yw goruchafiaeth arlygredd,
nd ei gael yn unig ar ganghenau ffydd. Y
nae Satan yn gwneuthur â thi fel y gwnaeth
'aul â'r Israeliaid, yr hwn a wanhaodd eu
wylaw yn y frwydr wrth eu cadw heb
wyd. Cyfod abwyta, Gristion, bryd llawn

| yr addewid, os mynit gael dy lygaid wedi
u goleuo a'th ddwylaw wedi eu cryfhau i

'mladd â'th chwantau. Un rhan o'r ath-
awiaethau cythreulig y darllenwn am dan-
nt yw, " erchi ymattal oddi wrth fwydydd,
rhai a greodd I)uw i'w derbyn trwy roddi
iolch ;" 1 Tim. iv. 3 Ond prif athraw-
•eth y cythraul, yr hon afynai efeyn benaf
lledaenu, yw cadw eneidiau truain, cryn-

ìig, rhag ymborthi trwy fíÿdd ar yr Âr-
wydd Iesu, fel pe byddai Crist yn ffrwyth
•waharddedig

; pryd y mae Duw wedi ei ap-
yntioef uwch lawpobpeth arall,fel ei der-

pnid, trwy roddi diolcb, gan bob pechadur
ighenus. Ac am hyny, yn enw Duw, yr
yf yn eich gwahodd i'r wledd- yma. O
ìwi, sydd yn gweied eich eisieu o Grist, a
m ddolur calon o'r achos, na fydded i'ch
eádiau fod yn gulion ynoch o ddydd i

j

lydd, trwy eich anghrediniaeth ; ond deu-
zh, bwytewch, a byddwch byw. Erioed ni

j

i blentyn groesaw mwv at fwrdd ei dad, !

gsydd i chwi at fwrdd Crist, a'r wledd
no sydd wedi ei gosod o'ch blaen yn yr I

ìBgyl.
;

Jj</,i.3. Gwnewch ddefnydd o ffvdd, O
wi Pr.ii! t ! megys ar achosion ereilì, felly
enwerìigar yr achos hwn, i'r diben o ddí-
ddi y fath yma o biceliau tanllyd. Nid
dyn meddu tarian, ond ei dal a'i thrin
iawn, sydd yn diogelu y Cristion. Na
ffed Satan di â'th fìÿdd ar goll, fel y caf-
d Dafydd Saul yn y wersyllfa, " â'i waew-
n wedi ei gwtìiio i'r ddaear," yr hon a
ylasai fod yn ei law ef.

Cwest. Ond pa fodd y mynech i mi drin
nharian o ffydd, er fy amddiffyniad yn
)yn y picellau tanllyd yma o demtasiynau
igar Satan ?

At. Trwy ffydd, galw ar Dduw i'th gyn-
ithwyo yn eu herbyn. Yn awr, y mae
l- gweithred afaelgar o eiddo ffydd,y rhai
wymant Dduw i'th helpio (fel y gallwn
yedyd gyda pharch), am ei fod ef yn ei
ymo ei hun i helpio y cyfryw rai.
F gyntaf yw gwaith ffydd yn erfyn.
;or dy gyflwr o fîaen Duw, a galw am help
nefoedd

; megys y danfonai llywodr-
hwr rhyw gastell a fyddai wedi ei
plchu gan elynion, genad yn ddirgel at

flben cadben neu dywysog, i roddi iddo
Yjbod ei gyflwr a'i galedi. "Ymladd a
{rfela yr ydych," medd yr yrapostol (Iago I

»12); " ond nid ydych yn eael, am nad yd- '

ych yn gofyn." Os buddugoliaeth a gawn,
rhaid ìddi ddisgyn o'r nef; ond y mae yn
aros nes delo gweddi am dani. Er fod gan
Dduw^ fwriad o waredu Israel o'r Aipht,
etto nid oedd dim newydd am ei ddyfodiad,
nes swniodd griddfanau ei bobl yn ei glust-
lau. Hyn a gyffrôdd y nefoedd (Exod. ii.

24), " Eu gwaedd a ddyrchafodd at Dduw ;
ac efe a glybu eu hochenaid hwynt, ac a
gofiodd ei gyfammod. Yn awr, fel y llwydd-
ech yn well gyda Duw yn y gorchwyl yma,
cadarnha dy weddi â'r rhesymau cryfion
hyny a ddefnyddiodd y saint yn y fath achos-
10n - Megys, laf. Dadleu r addewid pan
fyddech yn gweddîo yn erbyn unrhyw bech-
od. Dangos i Dduw ei law ei hun yn y fath
addewidion â'r rhai hyn ; " Nid arglwydd-
iaetha pechod arnoeh chwi" (Rhuf. v. 1.4);
" Efe a ddarostwng ein hanwireddau ;"

Micah vii. 19. Nid yw gweddi ond lìurao
yr addewid o enau Duw yn y ddadl, a'i dan-
fon mewn ffydd at Dduw yn ol. Gwybydd,
Gristion, fod genyt gyfraith o'th ochr : go-
fynion seliedig—y mae yn rhaid eu tal u. Y
mae Dafydd, yn Salm cxix. 37, yn gweddio
yn erbyn pechodau llygad gwibioo- a chalon
farwaidd: " Tro heibio fy llygaid rba^ ed-
rych ar wagedd ; a bywha fi yn dy ff'yrdd f
a gwelwch y modd y mae yn cymmliell y
ddadi yma yn y geiriau nesaf: " Sicrha dy

j

air rth was.
:

' Y mae dyn da cvstal a'i air;
' ac oni fydd y Duw da felly ? Öud pa le y
cafodd Dafydd y fatb air amgynuorthwvyii

I

erbyn y pechodau yma? diau mai vn v cf-
I

ammod, Magna Charta. Y llen fàwr o
freintiau y crediniol. Mae yr addewid gh-
taf yn cyunwys cymmaint a hyn, * Had ywraig a ysiga ben y sarph." Yn ail, dadleu
a Duw oddi wrth berthynas. A wyt ti yn
un a gymmerodd Duw í'w deulu? A dde-
wisaist ti Dduw i fod yn Dduw i ti? O !

y fath ddndl sy genyt yma :
" Achub fab dy

wasanaethferch," medcl Dafydd. Pwy a
edrych ar ol y plentyn oni wna y tad ? A
fydd yn anrhydedd i ti, O Dduw, fod un
o'th blant yn gaeth was i bechod ? " Tru-
garha wrthyf yn ol dy arferi'rrhai a garant
dy enw. Cyfarwydda fy nghamrau yn dy
air

;
ac na lywodraethed dim anwiredd ar-

naf ;" Salm cxix. 132. Yn drydydd, Ym-
liw â Duw oddi wrtb. farwolaeth waedlyd
ei Fab i'th gynnorthwyo yn erbyn dy
chwantau, y rhai a'i lladdasant ef. I ba beth
y bu Crist farw, ond " i'n prynu ni oddi
bob anwiredd, ac i'n puro ni iddo ei hun yn
bobl briodol?" Tit. ii. 14. Ac oni chaiíf
Crist yn ol werth yr hyn a roddwyd allan ?

Onid oes tâl iddo am ei waed a phwrcas ei
angeu? Mewn gair, am ba beth y mae
Crist yn gweddio yn y nef, ond yr un peth
ag oedd yn ei enau pan yn gweddio ar y
ddaear ? Ar i'w " Dad eu sancteiddio hwynt,
a'u cadw hwynt rhag y drwg sydd yn y
byd ;" Joan xvii. Yr wyt tiyn dyfod mewn
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amser da, i erfyn gan Dduw y peth a weli

fod Crist wedi ei ofyn eisoes drosot.

Yr ail beth at lwyddo gyda Duw ydyw
gwaith ffydd yn disgwyl wrtho. Wedi i ti

fod o flaen Duw, disgwyl ani ddaioni ar ei

law: " Cyfeiriaf fy ngweddi atat, ac edrych-
af i fyny;" Salm v. 3. O ddiffyg hyn, y
mae llawer gweddi yn colli. Os nad wyt ti

yn credu ynddo, pa sut sydd ar dy weddi ?

ac os wyt ti yn credu, pa ham na ddisgwyli ?

Trwy weddi yr wyt yn ymddangos fel un
yn pwyso ar Dduw : trwy beidio disgwyl, yr
wyt yn gwadu dy hyder ac yn dadwneud
dy weddi. Pa beth yw hyn ond cellwair â
Duw, a chymmeryd ei enw yn ofer ? Fel pe
byddai i un guro wrth dy ddrs, a myned
ymaith cyn y gallech agor iddo, a gofyn ei

neges. O, Gristion, saf at dy weddi trwy
ddisgwyliad parchus am yr hyn a geisiaist

ar sail yr addewid ; ac yna ni'tfr somir am
ddinystr dy chwantau.

Cwest. Ond O ! medd yr enaid ofnus, wedi
i mi wedd'io yn erbyn fy llygredd, onid rhy-
fyg fydd i mi ddisgwy] y rhydd Duw i mi y
fath drugaredd fawr ag yw hon ?

laf. A wyddost ti beth ydyw rhyfygu?
Rhyfygu yw cymmeryd peth heb gael cen-
ad. Dyn rhyfygus fyddai hwnw yn wir a
gymmerai dy fwyd oddi ar dy fwrdd, er na
chafodd wahoddiad erioed. Ond yr wyf yn
gobeithio nad yw dy gyfaill a wahoddwyd
yn rhy .hyf, pan yw yn anturio bwyta yr
hyn a roddaist o'i flaen. Tro rhyfygus
fyddai i un dori i'th d pan wyt yn cau dy
ddrws i'w erbyn; etto, nid rhyfyg, ond
moesau da, fyddai i un ddyfod allan o'r

gawod i'th d, pan wyt mor dirion a'i alw i

mewn. Ac os nad yw Duw yn agor drws ei

addewid i fod yn noddfa i bechaduriaid tru-

ain trallodus, sydd yn ffoi rhag cynddaredd
eu chwantau ; yn wir, fel hyny, nis gwn am
un y tu yma i'r nef a all ddisgwyl croesaw.
Yn Esa. xxxiii. 21, 22, y mae Duw yn add-
aw y bydd yn " fangre afonydd a ffrydiau
llydain : y rhwyflong nid ä trwyddo, a llong
odidawg nid ä drosto. Canys yr Arglwydd
yw ein barnwr, yr Arglwydd yw ein deddf-
wr, yr Arglwydd yw ein brenin: efe a'n
ceidw." Y mae Duw yn llefaru yma wrth
ei bobl, fel y gwnai brenin wrth ei ddeiliaid

:

efe a'u diogela yn eu masnach a'u marsian-
diaeth rhag pob gwyliaid a môr-ladron

—

hwy a gânt fasnach rydd. Yn awr, enaid,
yr wyt tithau yn cael dy aflonyddu gan
lawer o ladron, sef dy chwantau, sydd yn
gormesu arnat ac yn attal dy farchnadaeth
â'r nef ; le, yr wyt wedi achwyn wrth dy
Dduw y golled a gefaist o'u herwydd ; ac ai

rhyfyg yw i ti yn awr ddisgwyl cynnorthwy
ganddo a gwaredigaeth rhagddynt, fel y
gellych ei wasanaethu ef, dy Frenin a'th Ar-
glwydd, yn ddiofn ?

2il. Y mae genyt y saint yn esamplau i ti,

y rhai, wedi bod yn ymladd â'u llygredig-

aethau, ìe, wedi cael eu baeddu ganddynt1

hyd yn oed y pryd hyny a edrychasanl
mewn íFydd ar Dduw, ac a ddisgwyliasanl
am ddistryw y gelynion hyny ag oedd yi
awr â'u traed ar eu gwarau. " Pethau an-

wir a'm gorchfygasant " (Salm lxv. 3) ; y mai
yn meddwl am ei bechodau ei hun, yn gy»
tal a llid ereill ; ond gwelwch ei ífydd ; aryj
un pryd ag yr oeddynt yn ei orchfygu,

j
mae yn canfod Duw yn eu difetha, fel yi

yrnddengys yn y gair nesaf, "ein camwedd
au ni, ti a'u glanhei." Edrych yma, Griat
ion tlawd, sydd yn meddwl na ddeui byth i

l

lan. Y mae gan Dafydd dduwiol ífydd, nk
yn unig am dano ei hun, ond hefyd yn acao
yr holl gredinwyr ;

" £in camweddau ni, t

a'u glanhei . A chraffa ar sail ei hyder (adn

4), yr hwn a gymmerir oddi wrth waith Dm
yn dewis ;

" Gwyn ei fyd yr hwn a ddeww
ech, ac a nesaech atat, fel y trigo yn dy gyn
teddau." Fel pe dywedasai, yn sicr ni &
y rhai y mae efe yn eu gosod mor agos at

ei hun i fod dan arglwyddiaeth pechod ne
ddiffyg o'i gymmhorth grasol. Dyma ddac
Crist ei hun yn erbyn Satan, ac o blaid <

bobl ;
" Cerydded yr Arglwydd dydi, Satai

sef yr Arglwydd, yr hwn a ddewisodd L
rusalem, a'th geryddo ;" Zeck. iii. 2.

3ydd. Y mae i ti galondid i'r gwait
ffyddiog yraa o ddisgwyl oddi wrth yr hy
a wnaeth Duw eisoes erot. Os gwir grec

adyn wyt, ti elli, trwy drugaredd, ddywedy
nad yw pechod yn yr un grym yn dy enai

ag yr oedd cyn dy gydnabyddiaeth â Chrií

ei air, a'i ffyrdd, Er nad wytyrhyn addj
munit fod ; etto hefyd, nid wyt yr hyn
fuost. Fe fu amser pan oedd pechod
chwareu y brenin yn dy galon yn ddiwi
wjTiebiad. Ti fuost yn dilyn dy bechod, f

llong yn myned i'r môr o flaen gwynt
llanw. Ti fuost yn helaethu ac yn lled

allan dy serchiadau i dderbyn yr awel
demtasiwn. Ond yn awr, y mae y llan

wedi troi ac yn rhedeg yn erbyn y cynnyj

iad hyny, er mai yn wan, am nad ydyw oi

yn dechreu llenwi ; etto yr wyt yn profi di

gel ymdrech, a Duw yn rhoddi cymmhor
cyfamserol i'w herbyn, fel nad yw Satan

j
cael ei ewyllys arnat. Dyma ddechreuad d

ac mi ddywedaf wrthyt fod hyn yn dadgî

y parodrwydd sydd yn Nuw i berffeithio

fuddugoliaeth ; ie, fe fynai Duw trwy hyi

dy ffydd gynnyddu yn yr hyder am ^ware

igaeth gyflawn. Moses, pan y tarawodd
Aiphtwr, " efe a dybiodd fod ei frodyr

;

deall (trwy y prawf a'r amnaid bach hwn
fod Duw yn rhoddi iachawdwriaeth id

ynt;" Act. vii. 25. O! y mae yn ddeí

yddiad drwg o'r cynnorthwyon a^rydd Di
i ni pan fyddom yn dadleu yn anghredin
oddi wrthynt ;

" Wele, efe a darawodd
graig, fel y pistyllodd dwfr ac y llifo

afonydd; ond a ddichon efe roddi ba

hefyd ?" Salm lxxviii. 20. Fe ddrylliodd
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halon (niedd y^ creadur truan) pan oedd
\ graig, yn graig gallestr j ac a'm dygodd

fcref hefyd pan oeddwn yn rhodio yn
flchder fy nghalon i'w erbyn, ond a

tichon efe roddi bara i faethu fy ngras

iwan? Yr wyf allan o'r Aipht ; ond a

ichon efe orclifygu y cawri mewn cer-

dau haiarn sydd yn sefyll ar fy ffordd i

inaan? Fe'm cynnorthwyodd yn y dem-
iiwn a aeth iieibio ; ond pa beth a wnâf

y nesaf ? O ! na thristewch Dduw da â'r

h gwestiynau poenus i'w gwrandaw.
lwì gawsoch y gwlaw cynnar, pa ham yr

jnnheuwch am y diweddar-wlaw ? Yr
ld Beniamin yn wystl ddai wneud yr hen
?ob yn ewyllysgar i fyned ei hunan i'r

pht. Y mae y gras a gyfranodd Duw
oes i tithau yn wystl sicr fod chwaneg
dyfod ar ei ol.

jlydd. Y mae yn rhaid i ddisgwyliad fíydd

;u peth arall, sef ymegni'ad a osodo yr
iid ar waith, yn yr hyder am y cyn-

rthwy y mae yn ei ddisgwyl gan Dduw.
ol i Iehosaphat weddio, a chael sefydlu

jffydd ar ddaionus air yr acldewid, yna y
te yn taraw allan i'r maes, ac yn anturio

Jían y faner fuddugoliaethus yma yn erbyn
elynion : 2 Cron. xx. Dos, Gristion,

yn ei ol, a llwydda fel y llwyddodd yn-
1. Y cynghor a roddodd Dafydd i'w fab
lomon, hwnw wyf finnau am ei roddi i

hau: 1 Cron. xxii. 16; "Cyfod, a gweith-
a'r Arglwydd a fydd gyda thi." Y ffydd

no sydd yn dy roddi di ar waith dros
luw yn erbyn dy bechodau, fel gelynion
lo ef

;
yn ddiammheu hi a rydd Duw

Pyd ar waith drosot tithau yn eu herbyn,

y maent yn elynìon i ti. Y gwahan-
:ifion yn yr efengyl a gawsant iachad, nid
•th eistedd yn llonydd, ond wrth gerdded

:

ic xviii. 14 ;
"A bu fel yr oeddynt yn

,

rned, fe a'u glanhawyd hwynt." Hwy a
farfyddasant â iechyd yn ffordd ufudd-dod
>rchymyn Crist. Yr addewid a ddy-
;d, "nid arglwyddiaetha pechod arnoch
wi ;" a'r gorchymyn a ddywed, "marw-
wch eich aelodau sydd ar y ddaear ;" dos
Lhau, a gwna ymgais gwrol yn erbyn dy
wantau yn ol ygorchymyn; aeynffordd
' ddyledswydd, ti gei brofi cyflawniad yr
dewid. Y mae y rheswm am fod cym-
ìint o gwynfan difudd ym mhlith Crist-
nogion yn achos grym eu llygredigaethau,
l gorwedd yn un o'r ddau gamarferiad
a. Naill ai y maent yn ymgeisio, heb
yso ar yr addewid ; ac y mae y cyfryw
wir dan eu perygl, fel y gwyr hyfion

y (Num. xiv. 40), " a ry'fygasant fyned

_
n y mynycid," i ymladd â'r Canaaneaid,

i Moses ddywedyd wrthynt, " nad oedd
Arglwydd yn eu plith ;" felly, trwy ddi-
tyru hyfforddiad Moses, eu harweinydd,
l pe medrasent gael buddugoliaeth hebddo,
oeddynt yn dwyn tebyrgoliaeth amlwg i'r

rhai sydd yn myned i wrthsefyll eu llygredd
yn eu nerth eu hunain, ac felly yn syrthio
o'i flaen. Neu ynte, y maent yn cymmeryd
arnynt gredu ; ond â rhyw ffydd segurllyd,

nad yw yn eu gosod ar waith mewn difrifoí

ymdrech. Hwy fynant arfer ffydd fel llyg-

aid ond nid fel llaw ; disgwyliant i fuddug-
oliaeth cldisgyn o'r nef ar eu penau ; ond
nid yinlacldant i'w chael hi. Nid yw hyn
amgen na ffng a dychymmyg o ffydd. Y
mae yr hwn sydd yn credu Duw am y can-
lyniad, yn ei gredu am y moddion hefyd.
Os beiddia dyn claf ymddiried i'r physygwr
am ei iachad, fe feiddia hefyd ganlyn ei

gyfarwyddyd mewn trefn i hyny. Gan hyny,
Gristion, paid ag eistedd yn llonydd, a dy-
wedyd na syrth dy bechodau ; ond ymosod
i'w lierbyn

; y mae y Duw a addawodd i ti

fuddugoliaeth yn dy alw at dy arfau, ac yn
meddwl gwneud defnydd o'th ddwylaw di

dy hun yn y frwydr, os ennill y dydd a
wnai. " Cyfod," ebe Duw wrth Ioshua,
" pa ham yr ydwyt yn gorwedd fel hyn ar
dy wyneb ?" Jos. vii. 10. Yr oedcl Duw yn
ddigon boddlawn i'w weddi a'i gwynfan

;

ond yr oedd rhywbeth arali iddo i'w wneuth-
ur, heb law gweddio a galaru, cyn y gorch-
fygid yr Amoriaid. Ac felly y mae i tithau,

Gristion, waitlì i'w wneud â'th ffydd gyda
gweddîo, a disgwyl cael dy chwantau i lawr;
a hyny yw, chwilio dy galon yn fanwl rhag
bod rhyw esgeulusdra ar dy ran di yn debyg
i Acan, yn peri i ti gael dy faeddu gan
bechod, a ffoi fel yna o

profedigaeth.

fiaen wyneb pob

PENNOD XVII.

Am yr ail math o demtasiynau sydd yn fwy am
btri ofn ; a pha fodd y mae ffydd yn difodd
y ^icellau yma mewn temtasiynau neillduol i

ddidduwiaeth, sef (ammheu y bod o Ddmo) yr
hwn a orchfygìr nid trwy reswm ond trioy ffydd.

Wedi myned trwy y math cyntaf o bicell-

au tanllyd, temtasiynau sydd yn ddengar a
hudolaidd, deuwn yn awr at yr ail math,
sef y rliai sydd yn peri ofn ; â'r rhai y mynai
Satan frawychu a digaloni y Cristion ; a'm
gorchwyl sydd fyth yr un, sef dangos gallu

ffydd at ddiffodd y picelìau yma. Y pwynt
gan hyny, fydd hyn.

DOSB. T.

Athr. Mai ffydd, a ffydd yn unig, a ddich-

on ddiffodd y picellau tanllyd o eicldo y fall,

sydd yn peri braw ac ofn yn yr enaid. Y
mae y fath yma fel ystôr tu cefn gan ein

gelyn
;
pan fyddo y lleill heb dycio, yna efe

a egyr y cawell yma, ac a deifl gawrod o'r

picelìau hyn i ennyn fflam yn yr enaid—

o

bechod os gall—neu ynte o fraw a dychryn.
Pan nas gall ddwyn enaid dan chwerthin i

uffera, trwy hudoliaeth temtasiynau bodd-
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haol, ete a gaís beri iddo fvned danalaru i'r

nefoedd, trwy ei frawychu' â'r lleill. Ac yn
wir nid y cysur lleiaf yw i enaid, dan y tem-
tasiynau yma, ystyried eu bod yn arwydd
da fod Satan ar golli y dydd pân fyddo y
saethau yma ar ei linyn. Chwi a wyddoch
am elyn a fyddo yn cadw castell, na ddi-
fetha efe mo hono Ìiyd y galloeiamdditfyn

;

ond pan wel fod yn rhaid iildo ei golli, yna
efe a'i geyd ar dân, i'w wneuthur, os bydd
bossibl, yn ddiddefnydd i'r neb a ddaw ar
ei oh Tra y gall y cryfarfog gadw ei neu-
add iddo ei hun, y maeyn llafurio i'w ehadw
mewn heddwch

; y mae yn diffodd y pelen-
au tfin o argyhoeddiad, y rhai y mae yr Ys-
bryd yn eu mynych daflu i'r gydwybod

;

ond pan wel nas gall eu dal yn hwy, am fod

y terfysg oddi mewn yn chwanegu, a sisial

dirgelaidd yn yr enaid am ymroddi i Grist

;

yn awr efe a gais osod yr enaid ar dân drwy
eu temtasiynau brawychlyd ; ac yn llawer
mwy y Uafuria efe am hyny, pan fyddo
Crist wedi cael y castell o'i" law, ac yn ei

gadw i'w erbyn trwy allu ei ras. Y mae
yn beth i sylwi arno, mai o'r fath yma yr
oedd yr holl bicellau a saethwyd yn erbyn
Iob

;
prin yr annelodd ato un o'r ìleill pan

roddodd Duw iddo genad i arfer ei ddyfais.
Pa ham na themtiasai efe ef â rhyw afal
euraidd {o elw, neu bleser, neu y cyffelyb
fwyniant deugar ? Yn sicr, yr oedd y dyst-
iolaeth arddeichog a ddygodcí Duw i hwn,
ei enwog was, yn llwfrhau Satan rhag cyn-
nyg ar y drefn yma ; ie, yn ddiammheu, yr
oedd wedi profì gwroldeb Iob eisoes â'r rhai
hvn, ac wedi ei gael ef yn rhy galed iddo,
fel nad oedd ganddo yn awr un ffordd heb
law hon yn debygol i ddwyn ei amcanion i

ben.

Mi a ymfoddlonaf ar roddi tair o esamplau
am y fath ymao bicellau tanllyd, gan ddang-
os y modd y mae ffydd yn diffoddi y cwbì.
Temtasiynau i ddiddnwiaeth, cabledd, ac
anobaith.

DOSB. II.

Y gyntaf yw ei demtasiwn i ddidduw-
iaeth, neu Atheistiaeth, yr hon, o ran ei

herchyll natur, a haeddai yr enw o bicell

danllyd ; mewn rhan am ei fod ef trwyddi
yn gwneuthur y fath gynnyg hyf, gan daraw
ar y bod o Dduw ; ac hefyd o herwydd y
dychryn y mae yn beri mewn enaid grasol a
glwyfir â hi. Ÿmae yn wir fod y diafol, yr
hwn ni fedr droi yn Atheist ei hun, yn
llawer mwy anabl i wneuthur plentyn i

Dduw yn Atheist
; yr hwn sydd gauddo

nid yn unig, fel dynion ereill, y fath argraph
am y bod o Dduw ar ei gydwybod, fel nas
gellir ei ddileu oddi yno, ond hefyd y fath
gerfiad o'r dduwiol anian yn ei galon ag
sydd yn profi yn anwrthwynebol y bod o
Dduw. Iè', y mae yn ddangosiad hardd o'r
Duw sanctaidd, delw yr hwn ydyw, nes yw
yn ammhossibl i ddyn duwiol gael ei lwyr

orchfygu gan y demtasîwn yma, am fc

ganddo ddadl amgenach nag a fedd yr hc
fyd anuuwiol, a'r'diafliaid eu hunain, i bn
bod Duw. Y mae ganddo natur newyc'
o'i fewn, M wedi ei chreu yn ol Duw mew
cyfiawnder a gwir sancteiddrwydd ;" trn
yr hyn, ie, pau fyddo tafliadau o ddidchn
iaeth yn curo ar ei feddwl, fe ddywed yn
galon, y mae Duw mewn bod. Yr hyn
mae Satan yn ei gyrhaedd yng ngrym
brofedigaeth yw cymmylu ei reswnì dr»

yr amser presennol â'r mwg yma o uffer.

yr hwn sydd yn blino ac yn dychrynu
j

hytrach nag yn perswa.Wei galon rasol
gofleidio y fath egwyddor. "Yn y gwrti

wyneb i hyn y mae gyda dyn annnwiol, i

hwn pan gymmhellir ef gan ei gydwybod'
gredu yn Nuw, iaith ei galon ef ydyw, "n
oes un Duw ;" hyny yw, fe ddymunai i

byddai un. Ac fe ddichou hyn fod yn gysi

o'r mwyaf i ddyn duwiol
; y mae efe, ér

tafliadau Atheistaidd hyn, yn ymwasgu
Duw yn ei serchiadau ; ac ni feiddia odd
ei hun mewn pechod i'w erbyn, pe cai y b]

am hyny ; na faidd hyd yn oed pan fyd(

y demtasiwn yma yn gwasgu drymaf arm
ac am hyny, ni chaiff ei fwrw yn Athei
yng nghyfrif Duw, pa beth bynag a dae
Satan i'w erbyn. Megys na rhyddheir

;

annuwiolion oddi wrth Atheistiaetlitrwyì
proffes noeth o Dduw, cyliyd ag y byd
y meddyliau yma mor ysgafn a dieffaith \

nad ydynt yn eu darostwng i ddim ufud.
dod i'w orchymynion : /Salm xxxvi

j

" Y mae anwiredd yr annuwiol yn dy wed;
o fewnfy nghalon, íiadoes ofn Duw o fla'

ei lygaid ef " (y mae y Salmydd duwiol.;
ymresyinu oddi witli ddiwg fuchedd vpec
adur at ddidduwiaeth ei galon), feìly,

gwrthwyneb, y mae buchedd sanctaidd d;

grasol yn dywedyd yn fy nghalon innauf
ofn Duw o flaen ei lygaid ef

; y mae
ymddangos yn eglur ei fod yn credu b
ÎDuw, ac yn parchu y Duw hwnw y mae
credu ei fod. Dyn grasol, gan hyny, ì

gellir ei orchfygu ; eto fe ddichon gael

boeni a'i aflonyddu yn alaethus yn yr ach
Yn awr, yn y lle nesaf, yr wyf 1 dclanjw
chwi y modd y dichon y Cristion ddiffoc

y bicell danllyd yma ; a hyny yw, trwy ffj

yn unig.

Cwest. Ond pa raid wrth ffydd ? oni w
rheswm y tro i gau safn y diafol yn y pwy
yma? Ai ni fedr llygaid rheswm gauf
duwdod, oddi eithr iddo edrych trwy i

pectol ffydd ?

At. Yr wyf yn addef fod hyn yn ddari

dduwiniaeth naturiol, ac y medr rhesw
brofi y bod o Dduw. Y mae cjluwdod

cael ei gydnabod lle ni ddaeth yr Ysgryl
yrau erioed : Mica iv. 5 ;

" Yr holl bo'

oedd a rodiant, bob un yn enw ei dduw
ei hun." Fe fernir yma fod pob cenedl

addef rhyw dduwdod, ac yn rhoddi addoli



CYMMEIiYD TATtlAN Y FPYDD. 57

! duw a addefant. Er hyny, niewn ym-
Tch gorwyllt o brofedigaeth, ífydd yn
rig a cldichon gadw y maes, a difíbdd tân

bicell yma.
laf. Y mae y goleu hwnw a rydd rheswm
1 lled dywyll a chymmysglyd, heb atteb i

ímawr chwaneg o ddiben nag yn gyffred-

ol i ddangos bod Duw. Byth ni ddywed
vy, neu pa fath yw y Duw hwnw. Hyd
ìs y bu Paul yn ofteryn i ddwyn yr Athen-
id yn gydnabyddus â'r gwir Dduw, pa
n lleied a wyddent am yr egwyddor gyntaf

pn mewn crefydd ? Er fod y ddinas hono
pryd hwnw megys llygad y byd am ddysg-
iiaeth. Ac os oedd llygad y byd mor dy-

yìì fel nad adwaenent y duw a addolent,

, beth ynte oedd tywyllwch y byd ; y
vledydd gwylltion hyny, wyf yn feddwl,

dd heb driniad a gwrteithiad dynol ddysg-
piaeth, i helaethu ac eangu eu dealltwr-

ethau. Y mae hwn yn wirionedd Ys-
ythyrol, ac am hyny yn wrthddrych i'n

rdd, yn hytrach na'n rheswm. " Rhaid
w i'r neb sydd yn dyfod at Dduw, gredu
fod ef ;" Heb. xi. 6. Craffwch ar hyny,

rhaid credu ;" yn awr, y mae^fíydd yn
yned ar dystiolaeth y gair, ac yn derbyn
cwbl mewn hyder ar awdurdod hwnw

:

Rhaid iddo gredu ei fod ef ;" yr hyn ni

aeir (medd Mr. Perkins ar y ile) trwy
vbodaeth noeth fod Duw yn bod, ond
wy wybod ei fod y fath Dduw ag ydy w,
hyn ni chyrhaedd rheswm byth o hono
hun. Y mae dallineb a llygriad ein natar
or fawr, fel y mae genym ddychymmyg-
ì tra anffurfiol a gwrthun am dano, hyd
s y gwelom â llygad ffydd ei wynebpryd
i nrych y gair. Ac am hyny, nid yw yr
l gwr dysgedig yn petruso dywedyd fod
wb a ddaeth o Adda (ond Crist yn unig)

l Atheistiaid wrth naturiaeth ; o herwydd,
yr un pryd ag y maent yn cydnabod bod
uw, y maent yn chwennych nacau iddo ei

u, ei hollbresennoldeb, a'i gyfiawnder ; ac
ì caniatau iddo fod yn unig yr hyn a'u

ddia hwynt eu hunain.
Yn wir, y mae yn naturiol i bob dyn
lymuno porthi ei chwantau â'r fath ddy-
ymmygion am Dduw ag a fyddo mwyaf
íriol iddynt, a mwyaf cydunol â'u har-
waeth. Y mae Duw yn cyhuddo rhai o

oi yn Salm 1. 21 ;
" Tybiaist tithau îy

od yn gwbl fel ti dy hun." Pechaduriaid
wnant â Duw fel y gwna yr Ethiopiaid
' angylion, y rhai y tynant eu lluniau â
|vynebau duon, fel y byddont yn debyg

' jdynt eu huuain.

î
2il. Pe rhoddem dy fod yn abl trwy res-

m, i egluro pa fath un yw Duw, etto byddai
ji beryglus i ti fyned i'r maes i ymladd
ith reswm noeth yn erbyn Satan

;
yr hwn

î
fedd y pen cyfrwysaf, er fod ganddo yr
jhos gwaethaf. Pe byddai rheswm a deall-

imaeth llawer o'r gwyr callaf wedi cyd-

gyfarfod ynot ti ; rv hyny, byddai gwahan-
iaeth mwy rhyngot ti a Satan, nag sydd
rhwng yr hurtyn ynfytaf a'r ysgolhaig

mwyaf o fewn y byd. Yn awr, pwy a roddai

achos mor bwysfawr i'r fath enbydrwycld,

ag y bydd raicí i ti ei roddi trwy resymu y
pwynt âg ef, sydd gymmaint o raddau yn
drech na thi ? Eithr y mae awdurdod
dwyfol yn y gair, ar yr hwn y mae ífyddyn
adeiladu ; ac y mae gan hwn orsedd yng
nghydwybod y diafol ei hunan

; y mae yn
gorfod ffoi rhagddo. Ac o'r achos yma, er

y gallasai ein ìíarglwydd drechu y diafol

trwy reswm, er hyny, i roddi i ni esampl

pa arfau i ddefnyddio er ein hamddiffyniad

rhag Satan, y mae yn ei guro yn ol yn unig

trwy godi i fyny darian y gair. " Ysgrif-

enedig yw," medd Crist (Lug iv. 4); a thra-

chefn {adn. 9), " ysgrifenedig yw ;" y mae yn
beth hynod iawn, mor nerthol oedd y gair a
ddefnyddiodd efe i ddistewi y diafol, fel nad
oedd ganddo air i atteb i un Ysgrythyr a
goffawyd ; ond fel yr adroddid y gair, fe

droai ymaith, ac a ddiangai at ddadl arall.

Pe safasai Efa, ein mam, at ei hatteb cyntaf,

"Duw a ddywedodd, na fwytewch o hono"
(Gen. iii. 3), hi fuasai yn rhy galed i'r sarph

;

ond trwy oílwng gafael ei ílaw, oedd ganddi
trwy ffydd yn y gair, ebrwydd y s'yrthiodd

i ddwylaw ei gelyn. Felly yn yr achos yma,
pan fyddo y Cristion yn mhoethder y brof-

edigaeth, yn sefyll trwy ffydd ar ei am-
ddiffyniad, gan ddal y gair rhyngddo a dyrn-

odiau Satan. Yr wyf yn credu fod Duw,
ar dystiolaeth y gair am dano, er na fedrai

amgyífred ei haufod, nac atteb dy ddadl-

yddiaeth ddichellgar di ; fe all Satan iiiuo y
cyfryw un, ond ni ddichon ei niweidio.

Nag e, y mae yn debygol mai nid hir y blina

efe ef
; y mae ei natur mor wrthwyneb i'r

gair, nes yw ei swn yn atgas yn ei glustiau.

Ond os tefli di ymaith darian y gair, gan
feddwl tori dy ffordd trwy y brofedigaeth.â

min neu â grym dy reswm ; ti elli gael dy
hun yn ddisymmwth wedi dy amgylchu
gan dy elyn cyfrwys, nes bod yn rhy an-

hawdd i ti wneud enciliad anrhydecidus.

Dyma yr achos, yr wyf yn meddwl, fod rìiai

wecîi myned yn Atheistiaid proffesedig.

Ymhonwyr mawr am reswm oedd y rhan
fwyaf o honynt ; rhai wedi dibrisio y gair,

a myned allan dan falchio yn eu deall ; trwy
hyn (wrth gyfiawn farn Duw) yr ymbyngc-
iasant eu hunain i ddidduwiaeth pendant.

Tra y troisant eu cefnau ar Dduw, gan
feddwl, wrth gloddio i ddirgelion natur,

gael eu rhyfeddu am eu gwybodaeth uwch
law ereill ; fe ddigwyddodcì iddynt, fel y
mae yn digwydd weithiau i rai sydd yn
cloddio yn rhy ddwfn i ymysgaroedd y
ddaear

; y mae tarth (damp), trwy ddirgel

farn Duw, wedi eu taraw yn ddall ; collas-

ant y goleu oedd ganddynt o'r blaen ; ao

felly y mae ymadrodd yr apostol wedi
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wirio ynddynt :

u Pa le y mae ymholydd y
byd hwn ? oni wnaeth Duw ddoethineb y
byd hwn yn ynfydrwydd?" 1 Cor. i. 21.

Yn wir, o ddoethiueb Duw y mae, nad
adnabu y byd trwy (ei) ddoethineb mo
Dduw.

3ydd. Yr hwn sydd yn cydsynio â'r gwir-
iouedd yma, fod Duw mewn bod, ar sail ei

reswm yn unig, yn lle ar sail ffydd, ac yn
gorphwys felly, nid yw yn iawn ddiffodd y
demtasiwn ; o herwydd y mae yn anghred-
adyn fyth, ac yn Atheist yn ol yr Ysgrytli-

yr. Nid yw yn credu fod Duw, ar dystiol-

aeth gair Duw, ond ar dystiolaeth ei reswm

;

ac felly, yn y gwraidd, credu ei hun y mae,
ac nid Duw ; ac yn ganlynol, y mae yn
gwneuthur ei hun yn Dduw, gan fawrhau
awdurdod ei reswm o flaen awdurdod y
gair, yr hyn sydd yn dra pheryglus.

Cwest. Ond fe all rhyw un ddywedyd, a
oes dim budd o reswm mewn egwyddorion
o'r fath yma sydd o fewn ei gyrhaeddiad ?

Oni allaf wneuthur defnydd o'm rheswm,
i'm cadarnhau yn y gwirionedd yma, fod
Duw mewn bod ì

At. Y mae yn ddiammheuol fod. I ba
ddiben y cododd Duw y fath oleu os nid i'n

cyfarwyddo ? Ond y mae yn rhaid iddo
gadw ei le ; a hyny yw, i ddilyn ífydd, nid
i fod yn sail iddi, nac i osod rheol a therfyn
iddi. Nicl yw ein ffydd i ymddibynu ar ein

rheswm, ond ein rheswm ar ein fíÿdd. Nid
wyf i gredu yr hyn a ddywed y gair }

rn
unig am ei fod yn cydfyned â'm rheswm

;

ond i goelio fy rheswm am ei fod yn cyttuno
â'r gair. Addas yw i'r goleuad mwyaf reoli

y lleiaf. Yn awr, y mae goleu y gair a ddi-

lynir gan ffydd yn llawer mwy eglur a
sicr nag yw rheswm, neu y dichon fod ; o
herwydd dyna yr achos yr ysgrifenwyd y
gair, am fod goleuni naturiol dyn mor feth-

edig. Ti a ddarlleni yn y gair fod Duw, ac

mai efe a wnaeth y byd ; fe genfydd llygad

rheswm hyny hefyd ; ond yr wyt ti i osod
pwya dy fìÿdd ar y gair, nid ar dy reswm

;

a'r un modd am' wirioneddau ereill. Y mae
y saer yn gosod ei fibn wastad ar y pren

;

ac wrth ei lygad y mae yn ei weled yn un-
iawn neu yn gam ; etto nid ei lygad, orid y
ffon yw ei reol, heb yr hon fe allai ei lygad
ei somi. Y cwbl a ddywedaf yn chwaneg,
wrth y rhai aíiinir gandafliadau atheistaidd

i'w meddyliau, yw hyn ; sefydler dy ffydd

yn gadarn ar y gair ; trwy hyn fe'th allu-

ogir i orchfygu y Goliath hwn. A phan
fyddech yn fwy rhydd a thaweì, a'r ystorm
drosodd, ti a wnei yn dda attegu dy Ôydd
oreu y gallech â dy reswm. Bydded i'rgair

(fel careg Üafydd), yn ffon dafl dy ff'ydd, yn
gyntaf gwympo y demtasiwn i lawr; ac yna
fel y gwnaeth efe ddefnydd o gleddyf
Goliath i dori ei ben, felly gelli dithau yn
haws ac yn fwy diberygl ddefnyddio dy
reswm tuag at gael buddugoliaeth gyíiawn

ar y
yliau.

sibrwd atheistaidd yma yn dy fedd-

PENNOD XVIII.

Am demtasiynau i gabledd : a'r modd y mae ffydd
ya cn dijfodd, ac yn maeddu Satau ya eiamcan»
ion dyblyg.

Picell danllyd arall sydd ganddo i ddy- I

chrynu y Oristion yw ei demtasiwn i gabl-
edd. Y mae pob pechod niewn ystyr hel-

aeth yn gabledd ; ond ymania'icymmerwa
mewn ystyr gyfyngach. Pan wnelo dyn, y
llefaro, neu y meddylio ddim er anghlod lí

natur sanctaidd, neu weithredoedd DuwJ
mewnbwriadi'wwaradwyddoef neueiffyrddl
—hyn yn briodol yw cabledd. Erfynwnfl
dros y cythraul oedd gwraig lob i'w anuog
ef i'r pechod yma: " Melldithia Dduw (ebe

hi), a bydd farw." Yr oedd y diafol mor
ddigywiJydd ag ymosod ar Grist ei hun â'r

pechod yma, pan geisiodd ganddo syrthio il

lawr a'i addoli ef ; ond y mae ganddo y faa-

tais o allu dyfod yn nes at Gristion nag at I

Grist. Y cwbl a ailai wneuthur iddo ef

oedd anfoddhau ei glustiau sanctaidd â'r

cynnygiad oddi allan iddo. Ni chydsafai âg
urddas neu sancteiddrwydd person Crist 1

adael iddo ddim ym mhellacli. Ond gallj

saethu ei bicell danllyd i ddychymmyg y
Cristion, er aflonyddwch i'w enaid ef

; gnn
geisio, trwy hyny, ennyn meddyliau am-
mharchus o'i fewn am Dduw, er nad oes tt\

rhai hyn yn gyffredin ddim mwy croesaw-l

iad gydag enaid grasol nag oedd i'r llyífaint

gyda Pharaoh yn ystafell ei wely. Ÿ mácl

Satan yn amcanu at ddau beth trwy y tafl-l

iadau yma :—Yn gyntaf, Gosod y Cristionil

oganu Duw, yr hyn y maearnofawr cliwaatl

ei glywed ; ond os metha ya hyn
;
yna yil

ail, y mae yn ymostwng i chwareu îs, ac yrj

bwriadu poeni y Cristion trwy gynimhdl
arno y llettwyr anghysurus yma. Ýn awr I

ffydd, a dim oncl ffydd, a all ddiffodd y pelf

enau tân yma yn y ddwy ystyriaeíh.

1. Y mae ffÿdd yn dymchwelyd ystrpf
gyntaf y diafol, trwy gadw yr enaid rha^l

croesawu meddyliau ammharchus neu gab! I

eddus am Dduw; a ffydd yn unig a wnjj

hyn. Y mae tuedd naturiol ymhob dyuanl
nuwiol i gablu Duw. Os gwna Duw on<|

croesi adyn anianol yn ei Iwybr, a goddef I

Satan tìnio ei lygredd ef, buan yr ehedayn;fj

ngwyueb Duw. Pe buasai Iobynrhagrithl
iwr, fel yr achwynodd diafol yn gelwyddojl

arno, yna buasai y chwedl hono yn wir an I

dano hefyd :
" Estyn yn awr dy law, a chy'

ffwrdd â'r hyn oll sydd ganddo, ac efe a'tl

felldithia o flaen dy wyneb ;" lob i. 11. Y\

oedd Satan wedi camgymmeryd ei ddyn|

onid e, fe ddaethai hyny i ben : o herv
mae yn naturiol i bob dyn annuwiol feddv



CYMMERYD TABIAN Y FFYDD. 459

wael am Dduw ; a phan gyffröer ef, daw
ei galon i'r amlwg yn ei iaith wrthim :

' drwg hwn sydd oddi wrth yr Arglwydd

;

ham y disgwyliaf wrth yr Arglwydd
7?" 2 Bren. vi. 33. Dyma gabledd

th Iehoram ; ac y mae ei hadau i'w cael

hob anghredadyn. Nid oes ond un ys-

d o ddrygioni niewn pechaduriaid, fel

\ un ysbryd gras sydd yn y saint. Fe
wed wrth Simon y swynwr, ei fod "mewn
tl chwerwder" (Act. viii. 23); hyny yw,
,vn cyflwr o bechod. Mae pob anghred-

n o ysbryd chwerw yn erbyn Duw, a'r

)1 sydd yn dwyn ei enw : nìd oes dim ym-
ried i'r dofaf un o honynt, er ei gau i

,vn trwy ras attaliol. Gollyngwch y llew

rhydd o'i garchar ; ac nid hir y bydd yn
gos ei natur wraedlyd. Nid oes gan
hredadyn ddim mwy o'i fewn at ddifíbdd

,th demtasiwn, nag sy mewn coed sych-

at ddiffodd tân a íycldo wedi ennyn yn-
nt. Ond yn awr, gadewch i ni edrych
wrolwaith a wnaeth ffydd at^ddiffodd y
ì\\ danllyd yma, ac ym mha fôdd :—
af. Y mae ffydd yn gosod Duw ger bron
enaid, o fewn golwg a chlyw i'w holl

iyliau a'i ffyrdd ; ac y mae hyn yn cadw
maid mewn ofn parchus, fel na feiddia

nwys dim er anfri iddo yn ei ddirgelaf

lyliau. Y mae Dafydd yn rhoddi rhes-

pa ham y mae yv annuwiol cyn hyfed
Im lxxxvi. 14): "Ni'th osodasant di ger

oron." Y rhai sydd yn enllibio ac yn
enwau ereill, yn gyffredin y tu ol i'w

au y gwnânt hyny. Anfynych, yn y
.
ryd yma, y ceir pechod yn tyfu i'r fath

fedrwydd ag i gablu Duw yn ei wyneb
yma iaith sy'n briodol i uffern. Y mae
ìmysgedd o ddidduwiaeth gyda chabledd
haduriaid tra y byddont yma. Hwy
nt gyda Duw yn gyffelyb i'r modd y
meth yr Iuddewon gresynol â pherson
ol Crist ; cuddio ei wyneb, ac yna ei

aodio. Tynant len, trwy ryw egwydd-
>n atheistaidd, rhwng Duw a hwythau

;

Tna bytheiriant eu cableddau yn erbyn y
v hwnw, hollwybodaeth yr hwn nid yd-
yn ei ganfod. Yn awr, y mae ffydd yn

>

rgu Duw â'i olwg ar ei enaid ; ac felly ei

<wir. "Na felldithia y brenin yn dy
pwl (medd Solomon), ac yn ystafell dy
i,y na felldithia y cyfoethog ; canys ehed-
f|i yr awyr a gyhoedda y llais, a pherchen
* n a fynega y peth ;" Preg. x. 20. Iaith
l'yg i hyn sy gan ffydd. O ! fy enaid,

í,ld hi, na chabla Dduw y nefoedd ; nid
nbossibl i ti ei sisial mor ddistaw na chyr-
ijdd y llais i'w glustiau ef, yr hwn sydd
r nes atat nag wyt ti atat cly hun ; a'r

r id yma, hi a ddryllia rwyd y diafol. Yr
r idroddion anweddaidd hyny a ddiferodd
> mu Iob, trwy rym a pharhâd ei flinder-

I er nad oeddyntyn cyrhaedd i gabledd,

I >, pan osododd Duw ei fawrhydi ger ei

fron, hwy ddiflanasant yn ebrwydd, ac yn-
tau a gymmerodd gywilydd iddo ei hun o'u

herwydd :
" Yn awr, fy llygad a'th wrelodd

di. Am hyny, y mae yn ffiaidd genyf fi fy
hun ; ac yr ydwyf yn edifarhau mewn llwch
a lludw ;" lob xliii. 5, 6.

2il. Ni dderbyn ffydd un dystiolaeth am
Dduw ond o enau Duw ei hun : a'r modd
yma y diffydd demtasiynau i gabledd. Y
mae yn ammhossibl i'r enaid hwnw fod heb
feddiannu meddyliau da a pharchus am
Dduw, yr hwn sydd yn llunio ei farn am
dano wrth y gair, yr hwn yw yr unig ddrych
cywir i ganfod Duw ynddo. Y gair yn un-
ig sydd yn ei ddangos ef yn debyg iddo ei

hun yn ei lioll briodoliaethau, y rhai y mae
Satan yn eu difr'io ryw ffordd neu gilydd
trwy y pechod hwn o gabledd. Felly y mae
ffydd yn llunio ei barn am Dduw, yn ter-

fynu pob achosion cydwybod, ac yn deongli
pob ragluniaeth ddyrys a thywyll wrth y
gair. Trwy ddiffyg o'r medrusrwydd yma,
y mae y diafol yn ynilid y creadur i feddyl-
iau caledion am Dduw, o herwydd nas gall

yn y fan wneud ystyr da o'i drefniadau yn
y byd. Dyma fel y mae rhai yn ynfyd,
wedi cyhuddo cyfiawnder Duw, o herwydd
fod rhyw beehaduriaid erchyll wedi eu go-
ddiwes â'r fath farn ddisymmwth ag a
haeddant. Y mae ereill wedi taraw cyn
drymed ar ei ofal a'i ffyddlondeb, am nad
yw yn darparu yn amgenach i'w wreision, y
rhai a welsant yn cael eu cadw yn hir clan

fawr bwys cystudd. Fel hwnw, wrth weled
nifer o Gristionogion mewn clillad sal a
charpiog, a ddywedodd na wasanaethai efe

y Duw hwnw oedd yn rhoddi y fath gad-
wedigaeth wael i'w weision. Y rhai hyn
a'r cyffelyb yw y drychau drylliog y mae
Satan yn dangos Duw iddynt, fel y gallo ei

wneuthur yn wrthun i lygad y creadur. Ac
yn wir, onid edrychwch ym mhellach, ond
barnu am Dduw wrth y fath cldrychau a'r

rhai hyn, buan y condemniwn y cyfìawn ac
ein llyngcir gan bwll tro y demtasiwn en-
byclus yma,

3ydd. Y mae ffydd yn diffodd temtasiyn-
au i gabledd trwy ei. gwaith yn ennyn di-

olchgarwch. Y mae hi yn tueddu y Crist-

ion i fendithio Duw yn y cyflwr mwyaf
athrist a ddichon ei gyfarfod. Yn awr, y
ddau hyn, bendithio a chablu, ydynt gwbl
groes i'w gilydd. Trwy y naill y dywedwn
ac y meddylÌY/n yn ddrwg, a thrwy y llali

yn dda am Dduw ; ac am hyny, nid hawdd
y cyd-drigant dan yr un gronglwyd. Y
maent fel tônau gwrthwyneb ; nis gellir eu
canu ar yr un offeryn heb newid y tannau i

gyd. Gwaith tu hwnt i allu Satan ydyw
tingcian y fath swn gerwin ag yw cabledd
ar enaid wedi ei roddi mewn hwyl a chy-
wair i foliannu Duw. Yn awr, y mae
ffydd yn gwneuthur hyn :

" Parod yw fy
nghalon," medd Dafydd—dyna ei ffydd ef

;
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ynay canlyn, "Canaf a chanmolaf;" Salm
lvii. 7. Ffydd oedd wedi cyweirio ei ys-
bryd, a rhoddi ei serchiadau niewn hwyl
moli. Ac oni chawsai Satan, dvbygech
chwi, waith caled i beri i Dafydii gablu
Duw tra yr ydoeild ei galon yn yr agwedd
yma ? Dwy ffordd y mae íiydd yn gwneud
hyn :—Yn gyntaf, Fel y mae yn canfod tru-
garedd yn y trallod myaf—rhyw lygeidyn
gwyn yn y cymmysgedd duaf o ragluniaeth—fel, pan anuogo Satan y creadur i gablu o
herwydd y drwg y mae yn ei dderbyn gan
Dduw, y mae ffydd yn dangos ei fod yn der-
byn mwy o dda nag o (ìdrwg. Dyma y
modd y diffoddodd ìob y bicell yma, a,

saethodd Satan ato oddi ar dafod ei wraig :

"Adderbyniwn ni gan Dduw yr hyn sy
dda, ac oni dderbyniwn yr hyn sy ddrwg?"
Iob ii. 10. A gaiff yr ychydig flinderau
presennoi fod yn fedd i gladdu y coffa am fy
lioil drugareddau gynt a phresennol hefyd

!

" Llefaraist fel un o'r ynfydion :" y mae yr
hyn a gymmer Duw oddi arnaf yn llai nag
yw ty nyled iddo ; a'r hyn y mae yn ei adael
dan fy llaw yn fwy nagyw ei ddyled ef i mi.
Cynghor Solomon.yw, u Yn amser adfvd ys-
tyria ;" Preg. vii. 14. Ffrwyth ysbryd
byrbwyll a diystyriaeth yw ein meddyliau
a'n geiriau anweddaidd am Dduw. Yn awr,
y mae tì'ydd yn ras ystyriol :

" Ni frysia yr
hwn a gredo" (Esa. xxviii. 16): na wna, i

lefaru, nac i feddwl am Dduw. Un o gof da
yw íìÿcld ; a hi all adrodd i'r Cristion lawer
hanes am hen drugareddau ; a phan fvddoy
pryd bwyd o'i flaen yn lled brin, hi àll loni
yr enaid â dysglaid oer, apheidiocwyno fod
Duw yn cadw t sal chwaith. Dyma y modd
y cafodd y Salmydd ar ei draèd eiìwaith,
pan oeìd hyd yn oed yn treiglo i lawr y
bryn o brofedi£aeth. " Dyma fy ngwendid

;

etto, coüaf flynyddoedd deheuìaw y Gor-
uclmf. Cofiaf weithredoedd yr Arglwydd

;

ie, cofiaf dy wyrthiau gynt;" Salm lxxvii.

10, 11. Am hyuy, Gristion, pan fyddech
yn nyfnderoedd trallod, a Satan yn dy
demtio i ogauu Duw fel un wedi dy anghofio,
cau ei safn ef â hyn, " Na ddo, Satan, ni
anghofiodd Duw wneuthur erof ; ond mvfi a
anghofiaisyrhyn a wnaeth ef erof ;" onìd e,

nis gallwn ammheu ei ofal tadol am danaf
yn bresennol. Dos, Gristion, edrych dros
dyhenwersi; molianna Dduw am ei dru-
gareddau gynt, ac ni fyddi yn hir heb gael
cán newydd yn dy enau am drugareddau
newyddion. Yn a'il, Megys y mae°ffydd yn
canfod trugaredd ymhob traílod, felly y ìnae
hi yn cadw disgwyliad yn yr enaid am
chwaneg o drugaredd, ac yntuedduyrenaid
i fendithio Duw am dano, fel pe byddai eis-

oes wedi ei dderbyu. Daniel, pan oedd yn
rhodio glyn cysgod angeu, y rliwyd wedi ei

gosod am ei fywyd, etto, " Tair gwaith yn y
dydd y gweddîai ac y cyffesai (neu y rhodd-
ai ddiolch) o flaen ei Dduw ;" Daa. vi. 10.

Ei glywed ef yn gweddîo yn ei gyfyngde:
mawr, ni fuasai yn achos o gymmaiut o syH'
dod

; ond bod ei galon mewn hwvl i rodd
diolch yn y fath awr galed, yr oedd hyn yi
rhyfeddol ; a'i ffydd oedd yn ei alluogi. "S

mae trugaredd yn yr addewid fel y flrwytl
yn yr had ; ac y mae ffydd yn ei ganfod yi
tyfu, a'r drugaredd ar ei ffordd yn dyfod
Yn awr, enaid mewn disgwyliad am wared
igaeth, O ! fel y teifl ymaith unrhyw gyn
nygiad cableddus! Pan ddeallo milwy
mewn castell fod cynnorthwy yn dyfod idd
ynt rhag gelynion a fyddo wedi eu ham
gylchu, y maent yn ymwroli, ac ni roddan
glust i gynnygiad bradwraidd y gelyn. Pai
fyddo anghrediniaeth yn gynghorwr, a'r en
aid dan ammheuon a drwgdybiau arn Ddu^
o ran ei gariad ato, dyna y pryd y ma
Satan yn cael croesawiad ar y fatli neges
Ni a gawn esampl hynod o'r r'hai hyn yn y
un bennod : Esa. viíi. Yn a.hi. 17, gallw}
weled effaith ffydd, a hyny yw, disgwylia.
siriol wrth Dduw mewn caledi :

" Disgwyl
iaf am yr Arglwydd sy'n cuddio ei wyne",
oddi wrth d Tacob, ac a wyliaf am dano;
Ac yn adn. 21, ni a gawn fl'rwyth anghred
iniaeth, a hyuy yn ddim llai na chabledd
" A bydd pan newynont, yr ymddigiant a

y melldithiant eu brenin sì'u Duw, ac a ec
rychant i fyny." Y mae ffydd yn cadw
crediìdyn yn yr agwedd o ddisgwyl ; \

anghrediniaeth yn gosod y pechadur i fell

ditliio Duw a dyn. Ni chaiff neb ddiang
heb ei ddyrnod, os croesir ef yn ei lwybr
na chaiff Duw ei hunan.

4ydd. Y mae íFydd yn diffodd y bice
danllyd yma, trwy'buro y galon oddi wrt

y gelyniaeth hwnw yn erbyn Duw, yr hw
yn natur lygredig dyn sýdd danwydd i'

fath dcmtasiwn. Atìirodwyr, rhai yn ga
ganddynt Dduw, a rhai trahaus, ydyiìt wec
eu cydgyplysu yn Rhuf. i. 30. Nid rlivfed
fod dyn sydd a'i ysbiyd yn llawn llid y
erbyn arall, yn dra pharod'i waradwyddoj
liwn sy mor gns ganddo. Y mae po
anghredadyn yn gas ganddo Dduw; acfell

â pharodrwydd ynddo i gablu Duw, pa
groeso Duw ei ewyllys neu ei chwant. Oii

y mae ffydd yn llîidd y gelyniaeth calo
yma, 'ie, yn gweithio cariad yn yr enaid
Dduw. ac yna yn gweitliio trwy y caria

yma. Yn awr, un peth priodol i gariad y
" ni feddwl ddrwg ;" 1 Cor. xiii. 5. Hyn
yw, ni fydd i ddyn na bwriadu drwg yn ei

byn yr hwn y mae yn ei gam, na cliwait

feddwl fod drw^g yn cael ei fwriadu gandd
yn ei erbyn yntau. Y mae cariad yn darlle

gweithredoedd cyfaill trwy y fath wyd
ddrychau gíoew o diriondeb ahynawsedda
a wna argraphiad tywyll i ymddangos y
llythyrenau hardd. Hi a ddeongla y cwhl
wna ef gyda'r fath symlrwydd a diniweic
rwydd, nes yw y rhanau hyny o'i ymddfl
iad tuag ati, y rhai a gyfrifai ereill yn d;
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iryll, yn ddyrus, ac yn ammheu3 yn ei gol-

-g hi yn foddhaol ddigon, am ei bod hi bob
jmser yn rhoddi yr ystyr mwyaf caruaidd

ûj sy bossibl ar y cwbl a ddaw oddi wrtho.

i'elly ni feiddia y credadyn ei hunan fwr-

,du dim drwg o bechod yn erbyn Duw, yr

|wn y mae yn ei garu moranwyl, oddi wrth
dystiolaeth a ddygo ffydd am dano i'w

jiaid ; ac megys na oddef cariad iddo droi

b fradwr yn erbyn Duw da, felly ni oddef

ído chwaith fynwesu dim meddyliau am-
fheus am galon Duw tuag ato yntau 3 fel,

a gallai efe (a garodd yntau, ac a ddysgodd
t enaid i'w garu ef), ar ol y cwbl, lunio

wriad o wir angharedigrwydd i'w erbyn.

,a, er y gall Satan wthio y meddwl yma ar

jCristion, a bod yn daer am dderbyniad
ido dan y fantais o ryw ragluniaeth wgus,

/dd yn ymddangos fel o blaid y fath am-
.heuaeth ; etto, byth ni chaifF y fath fedd-

1 ei lawn groesawu a'i gredu gan yr enaid

wnw y cafodd cariad le o'i fewn. Ac yn
|cr, nid oes lle i ofni y perswadir yr enaid

jwnw i fytheirio cableddau yn erbyn Duw,
1; hwn sy iflor ffiaidd ganddo lettya y drwg-
vb lleiaf am Dduw yn ei feddyliau dirgelaf

.

2. Bwriad arall sydd gan Satanyn y tem-
.siynau cableddus yma yw blino aphoeni y
Iristion. Er nad yw yn cael y Cristion mor
vyn a derbyn y rhai hyn, ei genhadau, i

Lewn,arhoddiiddyntlettyereifwynef ;etto,

,í yr y bydd yn aflonyddwch nid bychan
ido, eu bod yn parhaus drystio ac yn curo

j. ei ddrws ; 'ie, er nas galì halogi y Crist-

jn trwy gael ganddo gydsynio â hwynt,
»d yn oed y pryd hyny y mae yn gobeithio

iìri iddo lawer o flinder a therfysg, trwy ei

^huddo o'r peth y mae yn nacau ei wneud.
ic felly, yn lle bod yn halogwr (yr hyn yw
1 ddymumad), y mae yn gorfod troi yn gy-
iddwr celwyddog ac yn enllibiwr. Dyma
1 y mae y butain weithiau yn cyhuddo dyn
mest, yn unig i ddial arno am nacau ym-
ddi i foddloni ei chwant hi. Ioseph, ni

(•nai orwedd gyda'i feistres ; y mae hithau

p codi celwydd erchyll i'w erbyn. Satan
w y cablwr, ond y Cristiontruan a gaiffyr

aw a'r bai arno, am nas myn gydsynio âg
í' yn y weithred. Megys y cymmhellodd
I Iuddewon Simon o Cyrene i ddwyn croes

rist, felly y mynai Satan gymmhell y Crist-

n temtiedig i ddwyn euogrwydd ei bechod
rosto yntau. Ac yn fynych, y mae gyda'r
,th ddeheuder ac â llaw mor ysgafn yn ei

rmmud oddi wrtho ei hun ar gefn y Crist-

n fel y mae efe, druan ddyn, heb ganfod
ai dyfais y twyllwr sydd yn y gwaith, ond
1 rhodio dan achwyn yn unig arddrygioni
galon ei hun. Ac fel y mae weithiau yn
gwydd fod gwr gonest, pan geir lladrad

[i eid ef
,
yn dioddef am nas gall gael allan

lleidr a'i gadawodd yno; felly y mae y
ristion yn dioddef llawer o ddychryn-
ydd athrist, yn unig herwydd presennol-

deb y meddyliau erchyll yraa yn eì fynwes,
am nas gall gael allan eiddo pwy ydynt

;
pa

un ai picellau Satan ai chwydiad ei galon
ddrygionus ei hun. Tueddoì ydyw y Crist-

ion gostyngedig i ofni y gwaethaf am dano
ei hun, hyd yn oed lle na byddo ei gydwy-
bod yn ei gyhuddo. Fel y patrieirch, y rhai
pan gafwyd y gwpan yn sach Beniamin, a
gymmerasant y bai arnynt eu hunain, er eu
bod yn ddieuog o ran y weithred. Felly, y
mae y fa-th derfysg weithiau yn meddyliau y
Cristion, fel y mae yn barod i dadu y bas-
tardiaid hyny arno ei hunan, y rhai a ddyi-
ent gael eu gosod wrth ddrws un arall, sef

Satan. Yn awr, yr wyf i ddangos i chwi y
modd y mae ffydd yn dymchwelyd yr ail fwr-
iad yma o eidclo y diafol yn y meddyliau cabl-

eddus hyn. A hyn a wna hi ddwy ffordd. Yn
gyntaf, Trwy ddysgu y Cristion i wahanu
rhwng rhuthriadau Satan a chynnygiadau
ei galon ei hun. Yn ail, Trwy ei gynuorth-
wyo, er iddynt fod yn codi allan o'i galon
ei hun.

laf. Y mae ffydd yn dysgu i'r Cristion
ganfod gwahaniaeth rhwng y pelenau tân o
demtasiynau, a defiir trwy ei ffenestr gan
Satan, a'r gwreichion hyny o lygredd sydd
yn codi o'i aelwyd ei hun, ac yn cymmeryd
tân oddi wrth ei galon druenus ei hun. Ac
yn sicr y meddyliau cabíeddus hyny, o her-
wydd pa rai y mae llawer enaid grasol yn
cwyno mor athrist, ydynt yn fynych o'r

fath ; a hyn a ymddengys yn fwy tebygol,

os ystyriwn yr amser y maent yn cynnhyrfu
gyntaf, ac yn fwyaf prysur ; hefyd dull eu
dyfodiad ; ac yn olaf, eu hefíaith ar galon y
Cristion.

(laf.) Yr amser y maent yn dechreu cyn-
nhyrfu ac ymrodio yn yr enaid ; a hyny yn
gyífredin yw, pan fydcìo cyfnewidiad new-
ydd ei weithio, neu yn cael ei weithio o'i

fewn ef
;
pan fyddo y creaclur yn gadael ei

hen arferion pechadurus, i gofleidio Crist, a
sefyll drosto yn erbyn pechod a Satan.
Dyma yr amser y bydd yr ysbrydion yma
gableddau yn dechreu ymrithio, ac y gwelir

y pryfed yma yn ^^mlusgo yn mynwes y
Cristion. Tebygolrwydd mawr yute na
chawsant eu magu yno, ond eu danfon gan
Satan mewn ffordd o ddial ar yr enaid am
droi oddi wrtho. Y mae y diafol yn gwneud
â'r Cristion yn hyn, nid yn annhebyg iawn
i'r modd y gwna ei wir weision ef, sef y de-
winiaid

; y rhai, i ddangos eu llid yn erbyn

y rhai a'u croesant, a barant weithiau iddynt
heidio o lau, neu bryfaid o'r fath, i'w

gwneuthur yn ffiaidd iddynt eu hunain. Ac
megys y gallai un na welodd y fath bryfaid
yn ymlusgo o'i gwmpas o'r blaen, ryfeddu
fod ganddo lwyth o honynt mor ddisym-
mwth ; ie, gallai gyfrif y peth i lid y dewin,
yn hytrach nag i lygriad ei gorph ei hun

;

felly y mae yn yr achos yma. Yn wir, y
mae yn ymddangos yn. annhebygol iawc,
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fod i'r creadur, yn y cysswllt hwn o amser,
j

yn anad un gwympo mor erchyll ar Dduw,
trwy bechu i'w erbyn mewn gradd mor
uchel a hyn. A ellir meddwl, tra y mae
niewn dagrau o herwydd pechodau ei fywyd
a aeth heíbio, y medr ef wneuthur un gwaeth

na'r holl rai y mae yn galaru o'u hachos

?

Neu y beìddia ef, tra y mae yn gwaeddi am
faddeuant â chalon grynedig, osod rhwystr

ar ffordd ei weddiau ei hun, a chaledu calon

Duw i'w herbyn, drwy y fath bechodau

ofnadwy ag yw y rhai 'hyn ? Mewn gair,

onid yw yn ymcldangos yn anhygoel, tra yr

oedd yn'estron, 'ie, yn elyn i Dduw, na
feiddiai ymarfer â'r pechod yma, o herwydd

y natur aruthrol o hono ; ac, yn awr y mae
yn dechreu caru Duw, fod y cableddau yma
yn gymmhwys i'w safn, y rhai oeddynt o'r

blaen yn rhy fawr ac ercìiyll iddo gyffwrdd

â hwynt ?

(2il.) Y mae dull cyfodiad y cableddau

hyn yn meddyliau y Cristion yn chwanegu

y 'tebygolrwydd mai tafliadau oddi wrth

Satan ydynt, yn hytrach na chynnhyrfiadau

sydd yn cael eu dechreuad oddi wrth galon

y Cristion ei hun. Yn gyffredin, rhuthro

yn ddisymmwth y maent ; a ffaglu fel y
fellten yn meddyìiau y Cristion, cyn iddo

gael amser i ystyried ynddo ei hun ar ba

betli y mae. Ond y chwant hwnw, sydd â'i

darddiad allan o'n calonau ein hunain, yn
gyíìredin y mae yn raddol yn ei gynnhyrf-

iad
; y mae yn gweithio mewn ffordd mwy

arafaidd a chydunol â natur dyn ; y mae yn
denu yr enaid, ac o fesur ychydig, yn ei

dwyllo i gydsyniad. Y mae yn ennill, yn
gyntaf, y serchiadau o'i ochr

;
yna y mae

yn gosod y rhai hyny ar waith i lygru y
deall, a'i attal rhag'bod yn dyst i'w erbyn,

trwy ei ddallu â rhyw fwyniant anianol neu

clw ; ac felly trwy y fath gamrau a'r rhai

hyn, y mae o'r diwedd yn cael dyfodiad haws
at yr ewyllys a'r fath fantais arno, nes yw
(wedi coìli amddifíyuiad y deall) yn ymroddi
wrth alwad y chwant. Ond y tafliadau di-

symmwth yma o feddyliau cableddus ydynt

yn rhuthrô trwy drais ar yr enaid, heb ofyn

ei genad i ddyfod i mewn ; y mae eu gyriad

fel gyriad y Iehu uffernol. Y diafol sydd

wedi dringo ar y cerbyd
;
pwy arall a fedrai

yru mor ynfyd ? Iè', y mae nid yn unig eu

rhuthriad disymmwth, ond eu hanghyttun-

deb â meddyíiau ac agwedd arfcrol y Crist-

ion, yn chwanegu etto y tebygolrwydd moi

picellau ydynt a saethwyd o fwa y diafol.

Fe aduabuwyd Pedr unwaith, ei fod yn un

o ganlynwyr Crist wrth ci lais ;
"Y mae dy

leferydd," meddynt, "yn dy gyhuddo." Yr
oedd ef yn siarad yn debyg iddynt ; ac am
hyny fe'i barnwyd yn un o honynt. I'r

gwrthwyneb, mi a allwn ddywedyd am y
cynnygiadau cableddus yma, nid eiddo y
Cristion ydynt

; y mae eu hiaith yn eu cy-

huddo; nid'llais saut, ondbytheiriad Satan,

sydd yn eu lleferydd. Pe baent o wëad
enaid, hwy a fyddent rywbeth yn debyg

darn i gyd y torwyd hwynt oddi wrtho.

mae ein meddyliau yn gyffredm yn ymdd
bynu ar eu gilydd ; un meddwl yn rhod(

amnaid am y llall. Fel y cyfyd cylch

gylch mewn clwfr pan ei cynnhyrfer ; fell

y daw y naill feddwl o'r llall hyd nes 3

ymledont i ymddiddaniad. Yn awr, oni

oes lle i'r Cristion ryfeddu gweled (fe all

pan fyddo ar addoliad Duw, a myfyrdodr,

sanctaidd a nefol yn ei feddiannu) medd\

cableddus yn ddisymmwth yn ymddang.

ynghanol y fath gynideithas mor estron

iddo ! A pha fodd yr ymwthiodd i'w mÉ
hwynt ? Os bydd i feddwl sanctaidd dara

ynom yn ddisymmwth, pan fyddom yn sef}

megys' â'n cefn ar y nef, ac na byddo di

yn ymddiddaniad presennol ein calonau i'

arwain i niewn ;
gallwn feddwl mai cynny

iad pur ydyw odcli wrth Ysbryd Crist. 1

yn wir, pwy ond efe a allai fod mor fus

yngnghanolyr euaid, pan yw y drwal
gauad ; a chyn y medr y creadur droi

feddyliau i'w"agoryd iddo ? Feily y mae i

debygol mai cyrch'iadau Satan yw y med
yliau cableddus hyny sydd yn rhuthro arn

tithau, Gristion, "mewn amser ag y byd.

dy enaid yn fw^yaf pell oddi wrth y fa

feddyliau ; 'ie, yn hwylio yn gwbl groes^

dy waith o wedd'io a moliannu Duw. '

bygol hefyd mai ei amcan ynddynt yw
rwystro di ar y gorchwyl hwnw y mae <

yn ei gasau a'i ofni fwyaf.

(3ydd.) Gall yr effaith y mae y medd^

iau cableddus hyn yn gael ar galon y Críì

ion, beri i ni feddwl mai hiliogaeth Sat

ydynt, yn hytrach na ffrwyth ei galon ef

hun ; a hyny yw dychryn a syndod alaetb

trwy ysbryd y Cristion, yn cyrhacdd
,

fynych i annhrefniad ei gorph ef. Fel n

alla'i ymrithiad y diafol o flaen ei lyg

corphorol ei ddychrynu yn fwy nag y n

y cableddau yma sydd yn rhodio yn ei dc

chymmyg. Iü, y maent nid yn unig yn p
dychryn, ond yn cyffroi casineb cryf a

#

eiddiad yn yr enai'd ar eu hymddangosii

Yn awr, os hiliogaeth calon y Cristion

hun ydynt, pa ham y mae y dycliryn hw
ac o ba le y mae y fath gasineb atyut

bod ? Y mae y cynnygiadau hyny, sy

a'u tarddiad o honom ein hunain, yn arfe

o'n boddio yn well. Y mae yn naturic

ddynion garu plant eu lwynau, er iddynt

:

yn dduon ac anhardd ; ac felly y mae idd;

garu yr hyn a gafodd ei ymddwyn yn

meddyliau eu hunain. Fe adnabu Solon

y wir fam trwy ei thynerwch at y plent

Pe byddai y càbleddau hyn yn wir ffrw;

y galon, fe ellid disgwyl cyfeill^arwch,

hytrach na dychryn, wrth yr olwg arnyj

ac ewyllys da, yn hytrach na chasineb atj

Oni fdc'lai yn fwy tebygol (enaid tlawd)

eu cusanu, pe baent yn eiddo i ti, na che:
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»u lladd ? tynu allan y fron i'w magu a'u

aiaethu, yn hytrach na chleddyf yr Ysbryd
V difctha ì Ac os gwir, medd fíÿdd, mai
ìiliogaeth Satan yw y rhai hyn, pa ham y
pfysgi gymmaint am ei fod yn eu gosod

yrth dy ddrws di ? A yw y wraig ddiwair

fwy o butain am fod rhyw dafod enllibus

m ei galw felly ? Bydd ymarhous, enaid,

I mae y barnwr wrth y drws ; a phan ddel,

li gei dy alw wrth dy iawn enw. Paicí

îistedd yn hwy, dan arcliolli dy feddwl â'i

ncell ef, ac ymflino o herwydd pechod y
liafol ; ond dos, ac achwyn arno wrth dy
Oduw. Ac wedi i ti ledu ei gableddau o

iaen yr Arglwydd, fel y gwnaeth Hezeciah

I llythyr Senacherib, ymgysura yn hyn, y
)ydd i Dduw ddadleu dy achos yn erbyn y
jau gyhuddwr hwn, a'i ddanfon ymaith

tyda chymmaint cywilydd, a chyn íleied o

hnryddiant, ag y danfonodd^ y cyfarthwr

iiwnw oedd mor erchyll yn difrio Duw, ac

hn gwaradwyddo ei bobl.

2il. Gadewch fod y cableddau hyn yn
|)echodau o eiddo y Cristion ei hun, wedi

u magu yn ei galon ef, ac nid yn hiliog-

,eth y diafol, wedi eu tadu yn gelwyddog
Irno ; etto, yma y mae ffydd yn cynnorthwyo
Cristion pan fydd yr euogrwydd o honynt
n ei drallodi, a Satan yn fwyaf prysur i'w

rymhau hwynt. Yn awr y mae y cyn-

lorthwy a ddwg ffydd i'r enaid yn yr achos

iwn yn amrywiol.
i (laf.) Fe all sicrhau i'r enaid, ar sail

;adarn, ysgrythyrol, fod y meddyliau cabl-

ddus hyn yn faddeuol: Mat. xii. 31 ; "Pob
>echod a chabledd a faddeuir i ddynion

;

tad cabledd yn erbyn yr Ysbryd Glân, ni

addeuir i ddynion." Ac y mae yn beth

hyfedd, os oes cymmaint o brudd-der a
;wylltineb yn dy ddychymmyg, nes wyt yn
ybied dy fod yn canfod yr unig gabledd
iwn, sydd yn anfaddeuol, yn y meddyliau
;wibiog a byrbwyll hyny s}7dd heb erioed

;ael cydsyniad dy galon, ond parhaus wrth-
diad ac ymdrech i'w herbyn

;
pryd y mae

>arhaus ddiedifeirwch a chasineb diobaith
rn erbyn Duw wedi eu gosod fel nodau ar

lalcen y pechod hwnw. Y mae yn beth

hyfedd iawn, meddaf, os darfu i ti yn hir

jamgymmeryd yr y'mwelwyr anghroesawus
»yn am y pechod tra ysgeìer hwnw. Yn
iwr, er dy gysur, ti a glywi fod pob cabl-

idd, ond yr un hwnw, yn faddeuol. Fe
illir danfon erfyniad tyciannol am faddeuant
> honynt, o lys trugaredd, er y dychryn a'r

yndod a ddichon eu hamgylchiadau beri yn
ly enaid crynedig di. Ac os cred y creadur
ìyn, dyna bicell Satan wedi ei diffodd ; o
ìerwydd ei fwriad ef yn y temtasiynau yma
gyd ydyw eu gwneud yn ddrws cuddiedig
ollwng yr enaid i lawrtrwyddo ianobaith.

(2il.) Y mae ffydd yn amlygu i'r enaid
ìad yw cynnhyrfiad y fath feddyliau yn
mghyttunol â chyflwr o ras, Ac os bydd

yr enaid wedi gwneuthur penderfyniad yn

y pwynt yma, dyna bicell danllyd y diafol

wedi colli ei phen gwenwynllyd, yr hwn
sydd mor dost am yfed i fyny ysbrydoedd y
Cristion. Y casgliad cyffredin y mae efe

yn beri i eneidiau temtiedig ei dynu oddi

wrth fod y meddyliau hyn o'u mewn, yw,
yn sicr nid dyn grasol 3

rdwyf ; nid man
budr plentyn Duw ydyw hwn. Ond y mae
ffydd yn medru gwrthbrofi hyn, ac yn rhoddi

cenad i Satan, os gall (er cyfarwydded yw
yn yr Ysgrythyrau), ddangos un lle yn yr
holì Feibì o blaid y fath benderfyniad. Yn
wir, nid oes un. Yr wyf yn addef fod cabl-

edd y cableddau (y pechod yn erbyn yr Ys-
bryd Glân wyf yn ei feddwl) yn ddrwg na
chaiff gyffwrdd â gwir gredadyn ; ond nis

gwn am un math o bechod, heb law hwnw,
ag y mae ganddo y fath fraint o nodded a
rhyddhâd, fel nad yw yn bossibl iddo, dros

amser, gael ei faecìdu ganddo. Gwir yw,
fod holl gorph pechod wedi ei wanhau
ymhob credadyn, a gras Duw wedi rhoddi
i'w natur lygredig glwyf marwol, yr hwn,
er ei chais i'w gael yn iach, y mae yn rhaid

iddi farw o hono yn y diwedd. Er h^^ny,

megys y dichon pren a fyddo yn marw
ddwyn peth ffrwyth, er nad cymmaint, na
hwnw chwaith cyn llawned na chynaddfet-
ed ag o'r blaen ; ac megys y dichon dyn a
fydd yn marw symmud ei aelodau, er nad
mor gryf a phan oecld mewn iechyd, felly y
bydd llygredd gwreiddiol yn ymgynnhyrfu
mewn sant, er mai yn wanaidd, ac yn daug-

os ei ffrwyth er nad yw ond crychlyd ac

anaddfed. Gan hyny, nid oes achos i ti

ddigaloni am ei focì yn cynnhyrfu, ond i fod
yn gysurus, am nad yw yn gallu ond cyn-

nhyrfu. O ! bydd ddiolchgar am fod y
gelyn, oedd yn ddiweddar yn dy feistroli,

ac megys yn dy ddwyn gyda bost yn rhwym
wrth ei gerbj^d, yn awr ar ei liniau ei hun-
an, dan rymus gleddyf Crist a'i ras, ac yn
barod i syrthio i'w fecld, er ei fod yn codi

llaw i'th erbyn, i ddangos fod ei eìyniaeth

yn parhau pryd nas gall wneuthur y niwed
a ddymunai.

(3ydd.) Fe all ffydd roddi i'r enaid fodd-

lonrwydd nad yw y meddyliau cableddus

hyn, o ran y derbyniad a gânt yn gyffredin

gyda Christion, cídim cymmaint pechodau
yng nghyfrif Duw ag yw rhai ereill

#

sydd
yn llai yn ein golwg ni. Y mae y Cristion

yn gyffredin yn tynu arno ei hun fwy o

euogrwydd trwy ychydig o feddyliau beilch-

ion, aflan, cybyddlyd, na thrwy lawer o rai

eableddus ; o herwydd mai anfynych y mae
yn cael y fath oruchafiaeth amlwg ar y rhai

hyny ag y mae yn gael ar ei gableddau sydd
yn ei ddiíyn. Dichon y picellau tanllyd o
gabledd ei frawychu yn fwyaf ; ond y mae
chwantau tanllyd yn clwyfo yn gynt ac yn
ddyfnach. Y mae temtasiynau o bleser yn
denu y galon atynt \ tra y mae natur erchyll
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y lleill yn cyfYroi gwrolach ymdrech i'w

erbyn. Ý mae pleserau yn debyg i wenwyn
mewn gwin melus ; fe'u llyngcir cyn i'r

Cristion eu hystyried, ac y maent yn ymledu
yn fuau i'w serchi.idau dan wenwyno ei

ysbryd. Ond cableddau ydynt debyg i

wenwyn mewn rhyw ddiod chwerw ; naill

ai fe'i poerir cyn ei fyned i lawr, neu fe'i

cyfogir cyn iddo ymledu ymhell i'r serch-

iadau. Y mae pechodau yn fwy neu yn llai

yn ol y gradd y bydd yr ewyllys ar waith

ynddynt ; a chan fod yn gyffredin lai o

ewyllys a serchiadau y Cristion yn y cabl-

eddau yma nag yn y lleill, nis gallant fod

yn bechodau mwyaf.
(4ydd.) Y mae ffydd yn mynegi i'r enaid

y dichon fod gan Dduw, ie, yn ddiammheu
fod gauddo, ddibenion grasol wrth ddioddef

iddo gael ei flino gan y fath aflonyddwyr
;

neu ynte na chaent eu gollwng ar ei draws.

Fe allai i Dduw weled dy fod mewn mawr
barygl o herwydd rhyw bechod arall, ac

iddo ddanfon Satan i'th flino di â'r temtas-

iynau hyn, rhag iddo dy orchfygu â'r lleill.

Ac er fod plastr sngno yn boenus ac an-

foddhaol iawn, etto, gwell dioddef hwnw
dros dro, na chiwyf a berygla dy fywyd. Y
mae yn well dy fod yn crynu wrth yr olwg
ar feddyliau cableddus, nag yn ymchwyddo
trwy falchder dy galon, wrth yr olwg ar dy
ddoniau a'th ragorfreintiau. Fe dy wneir

gan y cyntaf mor frwnt a'r diafol yn dy
olwg dy hun ; ond y llall a'th wna yn
anferth ddiygionus, ac felly yn wir, yn
debyg i'r diafol yng ngolwg Duw.
Ýn olaf. Fe fydd i tíydd roddi y Cristion

ar ryw wrolwaith ardderchog dros üduw
;

a thrwy hyny amddiffyn ei hun, a phrofi

cyhuddiad Satan yn gelwydd. Fel un sydd

yn cael ei gyhuddo o ryw fwriad bradwrws
yn erbyn ei freuin ; i lanhau ei hun oddi

wrth yr enllib hwnw, y mae yn cymmeryd
rhyw anturiaeth arbenig a nodedig mewn
llaw er anrhydedd a pharch i'w frenin.

Yn wir, dyina y llwybr goreu i'r Cristion

ymddial, pa un bynag ai ar Satan am
ei flino â'r fath ruthriadau, ai ar ei galon ei

hun am fwrw allan y fath ffrydiau brynt-

ion. Fan ddarfu i Dafydd yn yr ogof brisio

einioes Saul yn fwy na theyrnas, yr hon a

allasai un dyrnod hyd adref ei hennill iddo,

fe brofodd trwy hyny ei elynion i gyd yn
gelwyddwyr, y rhai a'i dygasant ef dan am-
mheuaeth yn y llys. Gwna dithau, Grist-

ion, yr uu modd âg anrhydedd Duw, pan y
daw rnewn cyferbyniad i bechod a hunan

;

ac felly ti gaui safn y diafol, yr hwn sydd

weithiau yn dy wneuthur yn ammheus o

honot dy ìmn, fel pe byddit gablwr. Fe
fyddai i'r fath weitliredoedd ardderchog o

sel a hunanymwadiad, lefaru yn uwch, er

dy lanhâd o flaen Duw a'th gydwybod, nag

y gall y meddyliau disymmwth hyny lefaru

i'th erbyn,

PENNOD XIX.
Y drydedd biceU danUyd o anóbaith ; a dymchioel'

iad y ddadl bcnaf sy yan Satan i'w chymmhcll
ar eneidiau, i'r diben o'i gicthio iddo, yr hon
ddadl a (jinnmerir oddi wrth faint pechod; hefyd,

yr alteb cyntaf a ddarpar ffydd i'r enaid ar yr
achus yma.

3. Y drydedd bicell danllyd sy gan Satan
i'w thaflu at y Cristion yw ei demtasiwn i

anobaith. Y mae yr ysbryd melldigedig

yma yn barnu nad oes le iddo ymddial ym
mhellach ar Dduw, na chwaith argraphu ei

ddelw ei hun yn ddyfnach ar y creadur na
thrwy y pechod )Tua, yr hwn sydd ar un-
waith yn taflu y dirmyg mwyaf ar Dduw, ac

yn dwyn y creadur yn nesaf i wedd y cyth-

reuliaid ac eneidiau damnedig, y rhai, trwy
orwedd yn barhaus dan arteithiol lid Duw
ym mhoethdir uffern, ydynt wedi eu cwbl
dduo gan anobaith. Dyma y pechod y mae
Satan yn benaf yn amcanu ato. Ni<l ydyw
pechodau ereill ond rhyw ddarpariaeth tìaen-

orol tuag at arwain liwn i mewn, a gwneud
y creadur yn barotach i dderbyn y fath

demtasiwn. Megys y mae y gwlan yn cael

ei drochi mewn rhyw liwiau ysgeifn cyn y
gellir yn iawu roddi lliw dwys arno, feíly

mae gan Satan ei bechodau mwy difyr 8

hyfryd, i ddenu iddynt ar y cyntaf, fel y
gallo gymmhwyso y creadur i liwn. Ond j

mae yn cadw hwn fel cyfrinach mawr oddi

wrth wybyddiaeth yr enaid. Y mae y di-

afol yn adarwr rhy gyfrwys i osod ei rwyc
yng ngolwg yr aderyn y mae yn meddwl eí

ddal. Anobaith yw y rhwyd ; nid ydyw
3

pechodau ereill ond yr abwyd â'r hwn 3

cuddia efe hi—ac felly y denir hwyui
mewn iddi ; a phan gatìb hyny, y maent yi

ei afael i dragwyddoldeb. Ý mae hwi
uwch law pob pechod yn rhoddi yr enaií

mewn math o feddiant presennol o utfern

Y mae pechodau ereill yn rhwymo trosedd

ddigofaint ; ond y mae hwn yn rhoddi tâi

yn y bygythiad, ac yn gosod yr enaid yi

íflam boeth o ddychryn. Megys mai rhag

orol waith ffydd yw rhoddi math o fod l

addev/id, felly creulondeb anobaith yw rho

bod i boenau uffern yn y gydwybod. Dym;

y saeth sydd yn yfed i fyny yr ysbryd ac yi

troi y creadur yn ddienyddwr iddo ei hur

Maeanobaith yn rhoddi yr enaid tu hwüt
ymwared: y mae cynnygiad o bardwn y
dyfod yu rhy ddiweddar í hwnw sydd wed

troi ei hun oddi ar yr ysgol. Y mae i dem
tasiynau ereill ffordd o ddiangfa : gall ffyd<

a gobaith ollwng allau y mwg sydd yn blin

y Cristion, pa mor athrist bynag y byddo (

gyflwr dros yr amser presennol. Ond yna
mae yr enaid yn rhwym i gael ei fygu, pa

fyddo wedi ymgau mewn meddyüau auc

beithiol am ei bechodau, heb gynímaint a

agen o obaith wedi ei gadael i ollwng alla

ddim o'r dychryn sydd wedi ei lenwi 0'

plegid,
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Fe allwn yma roddi esamplau o'r amryw
jsymau a'r dadleuou a ddefnyddia Satau er
erii eneidiau i anobaith; a pha mor allu-
t y\v ffydd, a ffydd yn unig, i'w hatteb a'u
l'inchwelyd. Ond mi gaf ymfoddioni ar
|i i helaethu arno, yr hwn "yw y penaf o
11 rym Satau, ac a gymmerir oddi wrth
intioli a lliosogrwydd pechodau y creadur.
in oleuir ef i weled y rhai hyn, ac y sym-
ladir yr annheimladrwydd o'i gydwybod, i

Idi iddo eu teimlo gyda gotìd, ac y di-
defo Duw i Satan ym mheílach arfer ei

adleuaeth i waeddi yn erbyn eu herchvll-
a hwyiìt, y mae yu rhaid i'r enaid 'fod
ìwu cyflwr alaethus acyu rhwym i soddi
waelodion anobaith er dim cymmhorth
id iddo i'w gael oddi fewn, ynddo ei hun,
c oddi allan mewn un creadur arall. Fe
ai fod rhai o honoch sydd â meddyliau ys-
fnauieich pechodau eich hunain, yn ei

frif yn fabandod a gwendidysbrydmewn
ill, eu bod yn ymílino cymmaint o achos
eiddynt hwythau; ac yn hyn, cliwi a
angoswch na buoch erioe'd yng ngliyffion
taii yn cael eich gwasgu gan ei demtas-
ìau. Y rhai a fu yno, iaith arall a siar-
int; a hwy ddywedant i chwifod ypech-
iu yr ydychchwi heb eu teimlo wedi gor-
dd fel myuyddoedd o blwm ar eu hys-
doedd. O! pan unwaith y gwneir
wygiad yn y gydwybod, ac y llifo tònau
>grwydd yn eu gryin ar yr enaid, buan y
•chuddirholl ddiangfäau ac esgusodion y
adur fel yr hen fyd gan y dylif, yr hwn
uddiodd y coedydd a'r mynyddoedd uch-

Megys nad ydoedd y pryd hyny
;ra i'w weled ond môr a'r ffurfafen,
Iy yn y cvfryw enaid ddim ond pechod
uffern. Y mae ei bechodau yn syllu yn
wyneb,_ac megys â llygaid cynnifer o
;hreuliaid yn barod i'w lusgo i'r pydew
i'aelod. Fe faidd pob pryfyn saiw ym-
go ar hyd y llew yn ei gwsg, Uais yr hwn
effro a bair gryndod yn hoil fwystfilod y
ìdwig. Galì ynfydion ymddifyru â
ächod pan fyddo llygad y gydwybod allan
i yng nghauad

;
gallant ddawnsio o'iam-

ch, fel y Philistiaid o dcleutu Samsou
ívyll

; ond pan fyddo Duw yn arfogi
;hod âg euogrwydd, ac yn peri i'r sarph
a roddi ei cholyn yn y gydwybod, yna y
e y pechadur balchaf o honynt yn ffoio'i
>n. Yn awr, ffydd yn unig a all ddal ym-
dfa yn erbyn pechod yn ei rym, yr hyn a
a hi amryw ffyrdd.

DOSB. II.

af. Y mae ffydd yn rhoddi i'r enaid olwg
Y Duw mawr. Hi a ddysg i'r enaid osod
ilhollalluogrwydd ef yn erbyn mawredd
*hod, a'i anfeidroldeb ef yn erbyn lliosog-

•
dd pechod

; ac felly y diffydd y demtas-
'• Yr achos pa ham y mae y pechadur
tygus yu ofni cyn lleied, a'r enaid ano-

2 Cr
'

beitliiol yn ofni cymmaint, yw diffyg gwy-
bodaeth o Dduw yn ei fawredd. Ac am
hyny, i feddyginiaethu y ddau, y mae efe,
ynygolygiad yma, yn cael ei gynnyg i'w
hystyriaethau difrifol hwynt: ò'al?n xlvi.
10. "Peidiwch, a gwybyddwch mai myíì
sy DJuw." Fel pe dywedasai, Gwybydd-
wch, chwi rai drygionus, " mai myfi sydd
Dduw," a all ddial arnoch pan weíwyf yn
dda ; a darfyddwch a m cyffroi â'ch pechod-
au, er eich dinystr eich hunain. Drachefn,
gwybyddwch, chwi eneidiau crynedig, " mai
myti sydd Dduw ;" ac am hyny yn alluog i

faddeu y pechodau mwyaf : a darfyddwch
â'm dianrhydeddu trwy eich meddyliau cul-
ion am danaf. Yn awr, ffydd^ yn unig a
ddengys Dduw fel hyn yn Dduw. Y mae
dau beth yn angenrheidiol tuag at iawn
feddwl am Dduw.

(laf.) Ehaid i ni addef anfeidroldeb ei
holl briodoliaethau

; hyny y w, meddwl am
dano, nid yn unig fel un doeth (dichon hyny
fod yn enw dyn), ond anfeidrolddoeth—nid
un galluog, ond hollalluog, &c.

(2il.) Yr anfeidroldeb yma, yr hwnyrydym
yn ei gyfrif i Dduw, y mae yn rhaicì i ni ei
nacau i bawb ond efe, pwy neupa beth byn-
ag fyddont. Yn awr, ffydd yn unig a all
sylweddu a sefydlu yr egwyddor yma yn y
galon, fel y byddo i'r creadur ymddwyn yn
addas iddi. Yn wir, prin y mae neb mor
ddrygionus na ddywedant (os coeliwch
hwynt) eu bod yn credu bod Duw yn an-
feidrol yn ei wybodaeth, ac yn bresennol bob
amser ger llaw iddynt, pa le bynag yr änt

:

yn anfeidrol mewn gallu, fel na raid iddo
ond dywedyd y gair, a dyna eu distryw ar
ben. Ond a fyddai iddynt yn yr olwg ar y
rhai hyn fyned ym mlaen dan bechu mor
hyf ì Cystal y beiddient wthio eu penau i

fí'wrn o dân, a gwneuthur hyny yng ngwyneb
y fath egwyddor. Felly ereiìl, y maent yn
credu, meddant hwy, fod Duw yn anfeidrol
mewn trugaredd. O! na fyddai iddynt
ddwyn uffern o anobaitb yn eu mynwesau,
ac anfeidrol drugaredd yn eu llygaid ? Na,
y mae yn amlwgnadywDuwyn vmddangos
yn ei wir fawredd i'r cyfryw rai. Y mae
anobaith yn ysbeilio Duw o'i anfeidroldeb,
ac yn ei gyfrif i bechod. Trwy hwn y maa
y creadur yn dywec^d fod ei bechod yn an-
feidrol, ac nad yw Duw felly. Yn rhy
debyg i'r Israeliaid anghrediniol hyny (Salm
cvi. 7), "Ni chofiasant liosogrwydd dy
drugareddau ; eithr gwrthryfelgar fuont
wrth y môr, sef y Môr Coch." Ni allent
ganfod digon yn Nuw i dori eu hangen yn y
fath gyfyngder. Hwy welent liaws o Aipht-
ìaid i'w lladd, a lliaws o ddyfroedd i'w boddi;
ond nis gallent weled lliaws digonol o dru-
gareddau i'w hachub. Dyma fel y mae yr
enaid anobeithiol yn gweled lliaws o bech-
odau maw^rion i'w ddamnio, ond nid an-
feidroìdeb o drugaredd yn y Duw niawr i'w



46Ô

íichub. Och ! y raae rheswni yn isel o gorph-

olaeth, fel Zaccheus, ac nis gall ganfod tru-

garedd mewu tyrfa fawr o bechodau. Ffydd
yn uuig sydd yn gallu dringo yr addewid ; a

dyna y pryd y daw yr enaid i gael yr olwg
gyntaf ar lesu. Y mae ffydd yn cyfrif fod

yn Nuw drugaredd megys hyd weddill (Esa.

lv. 7); " Efe aarbed ynhelaeth ;" efe aaml-
hâ arbed, yn ol yr Hebraeg. Fe rydd fadd-

euant i atteb i'n pechodau mwyaf aml.
" Efe a ddarostwug ein hanwireddau ; a thi

a defli eu holl bechodau i ddyfnderoedd y
môr

;

;
' Micnh vii. 19. Dyma iaith ffydd.

Efe a arbed gyda thrugaredd a fyddo yn
llifo drosodd. Bwriweh gareg i'r môr, a hi

gaiff nid yn unig ei chuddio, ond ei chladdu

lawer gwrhyd o ddyfnder. Fe faddeu Duw
dy bechodau mwyaf dithau, medd ffydd,

fel y cuddia y mòr gareg fechan a dafler

iddo. Y mae ychydig o bechodau wedi eu

tywallt ar led y gydwybod (fel ystenaid o

ddwfr wedi ei dywallt ar y ddaear) yn ym-
ddangos yn llif mawr ; ond y rhai mwyaf,
wedi eu tywallt i fôr trugaredd Duw, a

lyngcir yu llwyr o'r golwg. Dyma fel y dy-

wed yr Ÿsgrythyr; " Yn yr amser hwnw y
ceisir anwiredd Israel, ac ni bydd ; a phech-

odau Iudah, ond nis ceir hwynt. A pha
ham hyny ? Canys myfi a faddeuaf :" dyna

y rheswni : Ier. liii. 20.

DOSB. III.

Gwrth. Ond ! medd yr enaid ciynedig,

yr ystyriaeth o anfeidroldeb Duw, yn en-

wedig mewn dwy o'i briodoliaethau, sydd,

o'm holl feddyliau terfysglyd, yn fy ngyru

yn fwyaf cytìym i anobaith. Pan feddyl-

iwyf mor anfeidrol sanctaidd ywDuw, onid

oes achos i mi, adyn ansanctaidd, ofni am
danaf fy hun? Pan edrychwyf drachefn

arno, fel un cyfiawn, 'ie, anfeidrol gyfiawn,

pa fodd y gallaf feddwl y maddeu efe gam-
weddau o'r fath a wnaetíium i yn erbyn ei

ogoniant mawr?
At. Gan tfydd, a chanddi hi yn nnig, y

mae bysedd a allant ddattod y cwlwm hwn,
a rhoddi i'r enaid atteb i foddlonrwydd yn
yr achos. Ac yn gyntaf, Am y briodoledd

hono, sancteiddrwydd Duw.
laf. Y raae gan ffydd ddau beth i atteb.

Un yw, Er fod anfeidrol sancteiddrwydd

Duw yn peri iddogasau pechod yn augerdd-

ol, etto y raae yr un briodoledd yn niawr

ogwyddo ei galon i ddangos trugaredd i

becìiaduriaid. Pa beth yn y creadur sydd

yn ei wneutliur yn galon galed ond pechod?
11 Tosturi y drygionus sy greulawn ;" Diar.

xii. 10. *Os drygionus, yna creulawn: a

pho mwyaf sanctaidd, rawyaf trugarog.

Oddi yma y mae fod gweithredoedd o dru-

garedd a maddeuant yn cael eu tynu gyda'r

fatli anhawsder yn fynych oddi wrth üduw-
ioliou, fel ilaetfa o fron ddolurus, am fod

ynddynfc weddillion o lygredd, yr hwn sydd

yn peri gradd o galedwch calon ac anewyll-

trwcir zkvr pob mu. -wedi

ysgarwch i'r gwaith hwnw. u Na orchfyg

di gan ddrygioni, eithr gorchfyga di ddr)

iom trwy ddaioni," medd yr apostol: Rh
xii. 21. Lle y mae yn rhoddi ar ddeall i

mai gwaith anhawdd yw, yr hwn nis ge
ei wueuthur nes y caiff y Cristion fuddi

oliaeth ar ei galon ei hun, Ue y mae anw
au gwrthwynebol a roddant eu grym yn
byn y fath weithred. Och ! fynychec

cíywn y fath iaith a hon gan ddynion gr

ol? Y mae fy amynedd wedi darfod;
gallaf ddioddef yn hwy na maddeu
rhagor. Ond Duw, yr hwn sy burdeb 1

ddim sorod, yn saucteiddrwy/dd heb y cj

mysgiad lleiaf o bechod—nid oes ynddo
ddim i chwerwi ei galon i annhrugar
rwydd :

" Os chwychwi gan hyny, a cl

yn ddrwg, a fedrwch roddi rhoddion da
plant ; pa faint mwy y rhydd eich Tad
hwn sydd yn y nefoedd bethau da i'r sav

ofynant iddo ?" Mat. vii. 11. Amcan C
yw eu cynnorthwyo at amgyffredion helat

ach am drugarogrwydd calon Duw ; i'r

ben hyny y raae yn eu cyfeirio at ei sai

eiddrwydd, fel yr hyn a aralyga y mater
hwnt i ddadl. Fel pe dywedasai, A ell

chwi berswadio eich calonau (sy raewn
hwyl gan anwydau pechadurus) i fod

dyner wrth eich plant? ac onid ydyw
llawer haws meddwl y bydd y Duw sydí

sancteiddrwydd pur yn dyner wrth eT
aduriaid truain, a fyddo wrth ei draed
ymbil am drugaredd ?

2il. Gall ffydd fynegi i'r enaid nad y<

sancteiddrwydd Duw yn attalfa i'w dru
edd faddeuol ef, gan fod y briodoledd hoi

ei rwymo i fod yn ffyddlawn yn 4T
addewidion ; ac ni wn am un fron lawi

o gysur i enaid truan crynedig ua hon.

fyddo enaid araniheus yn darllen yr aml

o addewidion gwerthfawr sy wedi eu rl

bechaduriaid dychwciedig, beth yw yrai

na chyramerai gysur ynddynt? Yn dd

am fod gwirionedd a ffyddlondeb Duw
cyflawni hwynt etto mewn peth dadl y
fynwes. Yn awr, at benderfynu y cwest

yma, a pheri i'r pechadur dderbyn yr addí

fel gair gwir a sicr, y ddadl gryfaf a
ffydd yw hono a gymraerir oddi *

sancteiddrwydd Duw yr hwn a roddodc

addewid. Y mae yn rhaid, raedd ftÿdd,

yr addewid yn wirionedd, o herwydd ra

Duw sanctaidd sy'n ei gwneuthur hT
ara hyny y raae Duw, i gael rawy o gr

wirionedd ei addewid yn meddyliau ei t

yn fynych yn gosod y briodolcdd ymí
'blaen :

" Myfi a'th gynnorthwyaf, raed(

Arglwydd, a'th waredydd Sanct Isra

Esa. xìi. 14. Y raae y gair sy'nyrHeb
yn drugareddau, yn y üeptuagi'nt (cyfit

iad y Deg a Thrigain), yn fynychyn "b
au sanctaidd ;" gwel Esa. lv. 3. Yn w
mae trugareddau Duw wedi eu sylfj

niewn sancteiddrwydd, ac am hyny ýn I
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ireddau sîcr. Y mae yr achos o anffydd-
ndeb dyn yn ei addewidion yn tarddu oddi
rth ryw ansancteiddrwydd yn' ei galon.

mwyaf sanctaidd a fydd dyn, mwyaf
rirwir y disgyliwn ei gael. Dyn da
teddwn) fe fydd gystal a'i air

; yn sicr f

e

dd Duw da felly. Pa mor fynych y new-
iodd Laban gyííog Iacob ar ol gwneuthur
[dewid? ond cyfammod Duw âg ef a gad-
yd yn ddidor, er na bu Iacob mor íîydd-

wn yn ei ran ef ag y dylasai. A pha ham?
id am fod idcìo a wneíai â Duw sanctaidd
t y naill, ond â dyn pechadurus yn y llall,

wydau yr hwn oedd yn peri iddo newid ei

idwl, a'i wynebpryd hefyd tuag ato, megys
gwelwn y cymmylau a'r gwynt yn newìd
fiurfafen ac ansawdd y tymmorau.
Deuwn yn awr at yr ail briodoledd sydd
. brawychu yr enaid temtiedig, ac yn ym-
langos mor anghyttunol â maddeuoì waith
agaredd Duw, a hono yw ei gyfiawnder;

y mae hon yn fynych yn achlsur o syn-
d, yn hytrach nag o galondid i'r pechadur
ffröedig, yn enwedig pan fyddo meddyliau
frifol am dani yn meddiannu y galon.

a wir, y mae yr ystyriaeth noeth o'r bri-

oledd yma yn wahanol oddi wrth y lleill,

Iwys fyfyrdod am dani, heb esboniad yr
'ngyl, yn sicr o frawychu a digaloni un-
yw ddyn, ie, o ennyn tân yn ei fynwes.
herwydd y creadur, heb ddirnad fod un
rdd gan Dduw i ddial ]lid ei gyfiawnder
d trwy dragwyddol ddamnedigaeth y
chadur, nis gall, heb eithaf dychryn,
ìdwl am y briodoledd hono syddyn dwyn
ir feddyliau y fath ddisgwyliad ofnadwy
1 farnedigaeth. Heman, er ei fod yn ddyn
wiol, etto synodd arno wrth fyfyrio ar y
»tyn prudd hwn (Salm lxxxviii. 15):
Dygais dy ofn, ac yr ydwyf yn petruso."
ìd gall ffydd elwa yma hefyd ; a galluogi
enaid i rodio yn y briocìoledd danllyd
n a'i gysuron heb eu deifio, fel y tri llangc

y ffwrn danllyd (Dan. iii), tra y mae
ghredinwyr yn cael eu hysu, ie, a'u llyngcu
yny i anobaith, pan ddelont ond yn agos
t genau. Y mae ystyriaeth driphlyg gan
dd at gynnorthwyo yr enaid pan fyddo
^wyd y briodoledd yma yn dal gafaeì yn-
o.

(laf.) Fe ddengys ffydd (a hyny ar y
stiolaeth gadarnaf) y gall Duw faddeu i'r

chadur mwyaf, os yw yn edifeiriol a
rediniol, heb wneuthur y cam lleiaf â'i

fiawnder.

(2il.) Fe ä ffydd ym mhellach, ac a
engys fod Duw wrth faddeu i bechadur
ìdiniol, nid yn unig yn amddiffyn ei gy£-
vnder, ond yn dyrchafu ei anrhydedd.
(3ydd.) Fod Duw nid yn unig yn am-
ifiyn ac yn dyrchafu ei gyfiawnder, wrth
ìdeu i enaid crediniol ; ond (fel y mae
thau yn awr yn sefyll) nad oes ganddo
ffordd arall i anrhydeddu ei gyfiawn-

der ond trwy faddeu i'r cyfryw un ei bech-
odau, er cymmaiut fyddont. Y tri pheth
hyn, wedi eu hiawn gymmhwyso, a wnâut
y briodoledd yma mor garuaidd, hawddgar,
a chysurus i feddyliau credadyn ag yw tru-
garedd ei hunan.

(1.) Am y cyntaf, fe ddengys ffydd ar y
dystiolaeth gadarnaf, y dichonDuwfaddeu ei
bechodau, er anferthed fyddont, heb wneud
cam â'i gyfiawnder. Nicì hwnyw yr amser i

ymddadleu ar y gofyniad hwnw, a ddichon
Duw fod yn uniawn a chyfiawn wrth faddeu
i bechaduriaid ? Y mae hyn, medd ffydd,
wedi cael ei drin a'i benderfynu er's talm
gan Dduw ei hun, yng nghynghor y nef,
CV11 y gallai llais na meddwl dardcìu o'i

galon ef er daioni i bechaduriaid. Y mae
Duw yn mynegi cymmaint a hyn yn yr
addewid: Hos. ii. 19; "Mi a'th ddyweddiaf
â mi fy hun yn dragywydd ; ie, dyweddiaf
di â mi fy hun mewn cyfiawnder ac mewn
barn." Pwy yw hon y mae Duw yn meddwl
ei phriodi ? Un ag oedd wedi chwareu y
butain, fel yr ymddengys yn y rhan flaen-
orol o'r bennod. Pa beth ÿ mae yn feddwl
wrth ei dyy/eddio hi ? Dim llai na maddeu
ei phechod} a'i derbyn i freichiau ei gariad
a'i neiilduol hoffder. Ond pa fodd y dichon
Duw cyfiawn gymmeryd i'w fynwesim sydd
wedi bod yn butain mor fnaidd ? dyweddio
pobl mor anffyddlawn? madçjeuy fath bech-
odau gwaeddfawr ? Pa fodd ? craffwch, fe'i

gwna " mewn cyfiawnder ac mewn barn."
Fel pe dywedasai Duw, " na flinwch eich
meddyliau er rhyddhau fy nghyfiawn-
der i yn y gorchwyl ; mi a wn beth wyf yn
ei wneuthur ; mi a'i pwysais yn dda. Nid
yw yn debyg i'r priodasau byrbwyli a
ffwdanir i fyny mewn diwrnod. i edifarhau
am danynt dranoeth ; ond tarddiad o gy-
nghor fy ewyllys sanctaidd ydyw gwneuthur
felly. Yn awr, pan ddelo Satan â'r wrth-
ddadl yma yn ei safn yn erbyn y credadyn

—

Pa beth, y fath adyn a thi gael ffafr gyda
Duw ? Gall ffydd atteb yn dra hwylus, îe,

Satan, fe ddichon Duw fod mor 'gyfiawn
wrth faddeu i mi, ag wrth dy ddamnio
dithau. Y mae efe yn dywedyd wrthyf
mai mewn barn a chyfiawnder y mae y
peth

; gan hyny, gadawaf i ti ddadleu y
mater yma â Duw, yr hwn sydd abl i gyf-
iawnhau ei weithred ei hun. Yn awr, er y
gallai hyn, yn daìp fel yma, yru Satan yn
ol, etto y mae gan ffydd dystiolaeth fwy
enwedigol i'w dwyn, er amddiffyn unionde'b
a chyfiawnder Duw yn y weithred hon o
faddeu. Ac y mae hono wedi ei sylfaenu
ar y boddlonrwydd llawn a roddodd Crist î

Dduw, am holl gamweddau y credadyn i'w
erbyn. Yn wir, gorchwyl penaf Crisì oedd
dwyn cyfiawnder a thrugaredd i ymgusanu

;

fel na byddai un briodoledd anghyttun yn
Nuw wrth i'r bwriad hwn fyned ym mlaen

;

ond y byddai i drugaredd faddeuol gael ei
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rhoìui mewn mm hob nn llais gwrth-
yne'uus. Ac i'r dibén hwnw y mae Crist
wedi rhoddi iawu trwy aberth, fel y caffai

sail i ddadleu achosy pecbadur trwy erfyu-
iad. Y mae yn talu, ac yna yn gweddlo am
yr hyn y talodd am dano, gan roddi ei er-

fyniad ym mhlaid pechaduriaid wedi ei ys-
griíenu â'i waed ei hun, fel na wrtliodo cyf-
iawnderei ddarllen neu ei ganiatan. Nid
ymddadleuaf íi pa un a allasai Duw, trwy
awdurdodol drugaredd (heb un iawn) berii
faddeuant ffrydio allan, ond trwy y ffordd
hon o iâwn, sicr wyf y gall cyfiawnderDo
gael ei amddiffyn yng nghydwybod y pech-
adnr mwyaf ar y ddaear. íë, nid yw Satan
ei hun ond dadleuwr llwfr pan gyfodo ffydd

y ddadl yrna i'w erbyn ; clawdd ydyw na
fedr ddringo drosto. Yn wir fe ddarpar-
odd Dmv iac'nawdwriaeth yn y drefn yma,
fel y gallem ni wéiniaid fod yn abl i'w gyf-
iawnhau ef, yu ei waith ef yn ein cyfiawn-
hau ni ; a hyny yng ngwyneb y cythraul
mwyaf maleisua yn utf'ern. Darllenwch y
lle âughymmharol hwnw, sydd â digon o

driagl ynddo i iachau lioli gydwybodau
archolledig y byd, os bydd ond ffydd i'w

ddiferu i mewn ; ac i ddiffodd a#n byth dâu
y bicell, sydd â chyfiawnder J)uw vn flaen

iddi : Jthuf. iii. 21, 25, 26 ;
" Wedí eu cyf-

iawnhau yn rhad trwy ei ras ef, trwy y
prynedigaeth sydd yng Nghrist Iesu

;
yr

hwn a osododd Duw yn iawn, trwy ftÿdd

yn ei waed ef, i ddangos ei gyfiawnder ef,

trwy faddeuant y pecìiodau a wnaethid o'r

blaen, trwy ddioddefgarwch Duw; i ddangos
ei gyíiawnder ef y pryd hwn ; fel y byddai
efe yn gyfiawn, ac yn cyfiawnhau y neb sydd
o ffydd íesu." ü ! y fath waith a wna ftydd

o'r Ysgrythyr yma ! Y mae yr enaid a
gastellir yn y muriau hyn yn anorchfygol.
Yn gyntaf, craíFwch, y mae Crist yn cael ci

alw yn " iawn ;" neu os mynwch, ÿn " Jle yr
hedtiychiad"—gair sy'n cyfeirio at y dru-
gareddfa, Ue yr oedd Duw yn addaw cyfar-

fod ei bobl, fel y gallai lefaru wrthynt, heb
i arswyd o

;

i fawrhydi syrthio arnynt ; Exod.
xxv. Yìi awr cbwi a wyddoch fod y dru-
gareddfa wedi ei gosod ar yr arch, i fod yn
orchutid iddi, am mai ynddi hi yr oedd cyf-

raith sanctaidd Duw yn cael ei chadw, oddi
wrfch doriad yr lion y mae lioll ofnau enaicl

euog yn codi. Am hyny, y mae yn beth i

sylwi arnOj fod eu mesurau yn atteb i'w

gilydd
;
yr ocdd y drugareddfa i'fod yn

Jlawn cymmaiut o hyd a iled ag oedd yr
arch, fel na byddai dim o'rarch heb ei chys-

gocii ganddi; cymmharwch adn. 10 àg aan.

17. Dyma fel y mae Crist, y gwir le o

heddychiad, yn cuddio yr holl gyfraith, yr
hon oni buasai hyny, a ddygai ei chyhudd-
iad yn erbyn y credadyn ; ond yn awr, nid

oes un bygythiad a ddichon ei ddal tra bydd

y gysgodra yma gan rTydd, i'w gosod rhwng
yr enaid a digofaint Duw. ìm id. oes gan

gyfiawnder yn awr im v6A í annelu ato;
vw yn gweled y pecliadur am foil Crist
ei guddio. Nid dyma y d • n (medd digofai
Bydd i mi ei daraw

;
gwelwch fel y maa

ffoi at Grist, ac yn ymguddio yn ei haet
iant ; ac fflly, wedi cael allan o*m terfyn
i. am fod yuo le breiniol nafeiddiaf ddal
dyu a fydtlo ynddo. Y mae yn arferol me'
brwydr, chwi wyddoch, i wisgo ysnoflj

neu rywbeth o'r i'ath, i wybod gwahaniac
rhwn? cyfeiilion a gelynion. Y taliad

wnaeth Crist, wedi ei wisgo trwy ffydd,

yr arwydd sydd yn gwahauu cyfcillion 1)"»

oddi wi-th ei elynion. Darfu i'r edeu gc
yn íFcnestr Ilahab gadw y chdtlyf dinyi

iol allan o'i th ; a gwaed Crist, yn cael
ddatlleu mewn ftydd, a geidw yr enaid rb
cael niwed oddi ar law cyfiawnder dwyfo

(2.) Craffwch, o ba law y cafodd Crist

ordeiniad; "yr liwn a osododd Duw
iawn, trwy ffydd yn ei waed ef." Cr^sfc,

a welwn, yw ordinhâd fawr y nef ; Jiwj

seliodd y Tad ; a hwn a neiliduwyd ot

with bawb ereill, angyiion a dynion, ac

gyhoeddwyd yn un dewisedig gan Dduw
wneuthur cyuimod dros bechaduriaid (fel

yr oedd oen yn cael ei gymmeryd o'r prait

a'i ddidoli at y Pasc). Gan hyuy, pan fv

Satan yn byddino pechodau y credadyn
erbyn, ac yn gosod eu maintioli o flaeu

wyneb ; yna y mae ffydd yn diangc d
nodded y castell, ac i liolitau y graig yn
Yn sicr, medd ffydd, y mae fy lachad
yn anfeidrol fwy ua'm pechodau mwy
Mi a gyhuddwn ddoethineb dewisiad Dn
pe meddyliwn yn amgen. Yr oedd Du
yr hwn a wyddai ani y baicii trwm oe

ganddo i'w osod ar ei ysgwyddaw, yn gv
hysbys o'i rým i'w ddwyn. Yr" hwn
fynai aberth a phoeth-oftrwm, o herwy
eu hannigonolrwydd, ni buas.ii yn galw
un yma, oni buasai ei fod yn holl ddigoi

i'r gwaith. Yn wir, yma y mae pwyj
holl adeilad yn gorwedd. Fe ddiohon íîy

wan achub, ond' nid Iachawdwr gwan.
mae gan ftydd Grist i ddadleu drosti ; (

ni fedd Crist neb i ddadleu drosto ef.

mae ffydd yn gosod ei phwysar fraich Cr
ond fe safodd Crist ar ei rym ei hun ; a

]

soddasai dan faich ein pechodau, buasai
liwnt i gyrhaedd un creadur yn y nef u

ddaear i'w godi i fyny.

(3.) Craüwch ar y rheswm pa ham y
wisodd Duw y Ifordd hon i'w faddeuol
ffrydio allan ; a hyny yw, "i ddangos
gytìawnder ef, trwy faddeuant y pechoda
Sylwch, uid i ddangos ei drugaredd ef

mae hono yn amlwg i bob llygad. Fe goe

pawb fod un maddeugar yn drugarog ; c

pa fodd y byddai Duw yn gyfiawn w;

faddeu i becbaduriaid, sydd yn gorwedd
ddyfnach o am^yífrediadau y creadur
am hyny, y mae yn cael ei ail adrodd, a>

26.
í( I ddaugos ei gyfiawnder ef y pi
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irn ; fel y byddai efe yn gyfìawn, ac yn
-fiawnhau y neb sydd o ffydd Iesu." Fel

) dywedasai Duw, mi a wn yr achos o'i

d yn yraddangos mor anghredadwy i'ch

eddyliau chwi, bechaduriaid tlodion, y
'dd i mi faddeu eich holl anwireddau, sydd

i fawrion ac aral : raeddwl yr ydych, am
mod i yn Dduw cyfiawn, y damniwn i fil

fydoedd o bechaduriaid yn hytracli na di-

;:o fy nghyfiawnder, a dwyn fy enw dan yr
ìniheuaeth lleiaf o anghyfiawnder ; a gwir
wn yw y raeddwl hwnw. Yn wir, rai a'u

imniwn drosodd a throsodd drachefn yn
trach nag y dianrhydeddwn fy nghyfiawn-
r, yr hwn yw fy hunan. Ond yr wyf yn
ngos, ie, drachefn yr wyf yn ei ddangos,

yn gorchymyn i chwi, a'r pechaduriaid

wyaf ar y ddaear, dan boen daranedigaeth,

gredu, y gallaf fi fod yn gyfiawn, ac etto

. Gyfiawnhawr y pechaduriaid a gredant

. yr Iesu. O ! pa fath hyder a ddichon y
?dadyn gyrameryd wrth y newydd yina !

•bygwn fy mod yn gweled yr enaid, ag
ild raegys y munyd' arall yn nychu gan
obaith, ac yn cyfrif ei goelbren yn uffern,

un rhydd eisoes yn mysg y meirw, yn
r yn bywiogi wrth y newyddion hfti ; fel

3ob pan glywodd fod Ioseph yn fyw. Pa
th ? a yw cyfiawnder wedi dyfod o'm
chr ? yr unig elyn oedd arnaf ei ofn, a'r

iodoledd 3
7ng nghalon Duw yr oedd fy

wdyliau yn ffoi rhagddi ? Yna bydd
surus fy enaid

;
pwy a ddamnia, os yw

iw yn cyfiawnhau ? A pha fodd y gall

rw ei hun fod i'th erbyn, pan y mae hyd
oed ei gyfiawnder yn dy ryddhau.

dosb. v.

Gwrth. Ond ni rydd Satan yr enaid i

ìy ar hyn. A wyt ti, greadur truan,

dd efe, yn credu y fath dcluwinyddiaeth

lon ? Ai cyfiawn yw i Dduw faddeu i ti,

ìerwydd yr iawn a wnaeth un arall ? Un
n yn gwneuthur y llofruddiaeth ; ac un
dl, sydd yn ddieuog, yn cael ei grogi o'i

:wydd ! a elwi di hyn yn gyfiawn ? Y
e y gyfraith yn gofyn i'r person a becho
3l ei draddodi i farn. Nid oes dim son
ganiatau meichiau yn y cyfammod ; ond
u y dvdd y bwytai di, gan farw y byddi
w ;" Gen. ii. 17.

it. Y mae ffydd yn dysgu i'r enaid ym-
Idloni wrth yr hysbysiad a rydd Duw
feddwl ei hun. n awr, er uad yw y
jythiad ar y cyntaf yn mynegu i ni ond
enw y pechadur yn unig, etto y mae

Id yn cael allan ymwared grasol yng
vyneb y bygythiad yma yng ngliyfam-
d yr efengyl. Yno, er tragwyddol gysur
redadyn, y mae Duw yn addaw derbyn
ed.y pechadur oddi ar law Crist ; ac am
ìy yr ydym yn cael ddarfod ei ddal ef o'n

hos ni : Esa. liii. 5 ; "Efe a archollwyd
ein camweddau ni, efe a ddrylliwyd am
hanwireddau ni ; cosbedigaetíi ein hedd-

,

wch ni oedd arno ef ; a thrwy ei gleisiau ef

yr iachawyd ni." Dyraa waelod digon caled

i ffydd sefyll amo. A pha hara yr awn ni,

greaduriaid gwan ein deall, i annhrefnu
gwirioneddau yr efengyl, a dyrysu ein medd-
yliau ein hunain. wrth geisio cyrhaedd
dyfnderoedd diwaelod cyfiawnder Duw â
llinyu byr ein rheswm ? ac yntau yn methu
mesur y darn gwaelaf o waith Duw yn y
greadigaeth. Y mae ffÿdd yn canfod diafol

yn y sarph ddisglaer yma, rheswm
;
yr hwn,

o herwydd llyfnder ei dafod, y mae Satan
jm ei ddefnyddio ar fwriad drygionus, sef

i geisio dymchwelyd gwirioneddau, ac yn
enwedig y gwirionedd sylfaenol a melusaf
yma o'r efengyl ; Iawn a thaliad Crist wyf
yn ei feddwl ; ac am hyny, y mae ffydd yn
rhoddi ei thystiolaeth yn erbyn llys rheswm.
A pha awdurdod sydd ganddo i alw o flaen

ei faingc wael ddirgelion ein ffydd, y rhai

ydynt oruwch naturio], ac yn ganlynol o'i

wybyddiaetli ef ? Ac O ! nad ystyrid hyn
yn yr oes falch bresennol gan y rliai sydd
yn rayned i gyfraith, fel y gallaf ddywedyd,
â gwirioneddau penaf yr efengyl, o flaen y
barnwr paganaidd hwn, rheswm. Y maent
trwy hyny yn gwrthsefyll un diben raawr
o'r efengyl, sef aberthu ein rheswm tywyll
ar allor ffydd, fel y rhoddora anrhydedd
mwy arbenig i wirionedd Duw, trwy gredu
dirgelion mawrion yr efengyl ar ei dystiol-

aeth noeth ef am danynt yn y gair. Y mae
rlieswm, â'i rychwant bach, yn analluog i'w
hamgyffred.

1. Dichon y credadyn gyfiawnhau Duw
yn ei waith yn derbyn y ddyled oddi ar law
Crist, o herwydd yr undeb agos sydd rhwng
Crist a'i bobl. Y mae yn gyfreitlilawn daî

y gwr am ddyled ei wraig, am fod yr undeb
yma wedi ei wneuthur trwy fodd ; ac fe ellir

barnu ddarfod iddo, neu y dylasai, ystyried
ei chyflwr cyn ymrwymo â hi mewn perth-
ynas mor agos. Y raae yn gyfiawn hefyd
rhoddi cyfraith ar feichn'iydd, am raai ei

weithred ei hun oedd myned dan y ddyled.
Yn sicr, yr oedd Crist o'i lawn fodd ynym-
rwymo yn acìios pechadur. Fe wyddai y
cyflwr alaethus yr oedd natur dyn ynddo ;

ac yr oedd ganddo ryddid hollol i wneuthur
fel y mynai yn ei ddewisiad ; i adael dyn i

ddarfod am dano, neu roddi llaw gynnorth-
avvo1 i'w godi i fyny. Yr oedd gauddo
hefyd gyflawn awdurdod, o'r fath na fedd
un creadür unig, ar ei fywyd ei hun. Felly,

2fan mai ei gynnygiad ei hun ydoedd (ar

alwad ei Dad) i bi.iodi ein natur ni, er mwyn
niyned dan ein dyled; a thywallt allau ei

werthfawr waed ei hun i farwplaéth, i'r di-

ben o'i thalu
;
pa fodd y beiddia dyn balch

gyhuddo uniondeb Duw, a galw i gwestiwu -

ei gyfiawnder yn y gorchwyl yma, ara yr
hwn yr addáwodd Duw iddo èi huìi y dang-
osiad puraf o gariad a dioîchgarwcli ar ddw y-

iaw ei greaduriaid ?
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2. Y raae ffydd, nid yn unigyn dwyn fcygt-

iolaeth i gyfiawnder Duw, y gall efe faddeu
i'r pechadur tlawd erediniol, ac etto fod yn
gyíiawn ; ond y mae yn dangos y gall efe

ddyrchafu ei gyfìawnder yn fwy trwy fadd-
eu i'r cyfryw un na thrwy ddamnio y pech-
adur anedifeiriol. Ac yn sicr, nid oedd gau
Dduw lai bwriad na hyn yn y cyfaramod
gras. Yr hwn nid ewyllysiai farwolaeth
pechadur, ond er mwyn araddiftyn ei gyf-

ìawnder, diammheu na roddasai gydsyniad
i farwoíaeth ei unig Fab, ond er mwyn
uwch dyrchafiad a phellach aurhydedd i'w

gyfìawnder yng ngolwg ei greadur. Fe
ddywed Crist ei ddyfod ef, nid yn unig fely
caem ní bechaduriaid fywyd, ond "fel y
caem ef yn helaethaeh" (Ioan x); hyny yw,
yn helaethach nag y buasetn yn ei etifeddu

oddi wrth ddiniweidrwydd Adda. Oni ali-

wn ni am hyny ddywedyd fod Crist wedi
marw, nid yn unig fel y caffai Duw ei

ddyled, ond y caíFai daliad helaethach gan
Grist nag a allasai gael ar ddwylaw y cre-

aduriaid/ Ond yn fwy neillduol, y mae
pedwar amgylchiad gogoneddus ar gyfiawn-
der Duw yn ymddangos yma, y rhai nid
ydynt i'w cael yn y taliad a rydd y pechad-
ur iddo trwy èi ddioddefiadau personol ei

hun.
laf. Os ystyriwn y person ar law yr hwn

y mae dwyfol gyfiawnder yn derbyn bodd-
lonrwydd. Pan y mae y pechadur yn cael ei

ddamnio am ei bechod ei hun, nid yw efe

ond creadur gwael sy'n cael ei gospi ; ond
pan ymae Crist yn dioddef, y mae y ddyled
yn cael ei thalu gan law anrhydeddusach, a
Duw yn ei derbyn gan un sy'n agos ato ei

huu, i'e, yn ogyfuwch âg ef ei hun :
" Deífro,

gleddyf, yn erbyn fy Mugail, ac yn erbyn y
gwr sydd gyfaill i mi, medd Arglwydd y
lluoedd ;" Zech. xiii. 7. Pwy ni ddywed fod
barnwr yn rhoddi tystiolaeth fwy hynod o'i

gyfiawnder pan y mae yn condemnio ei Fab
ei hun, na phan fyddo yn galw estron i gyf

-

rif ? ÿraa yn wir fe ddangosodd Duw ei

gasineb eithaf i bechod a'i gariad puraf i

gyfiawnder, gan nad "arbedodd ei briod
Fab, ond a'i traddododd ef drosom ni oll."

2il. Os ystyriwn y modd y mae y ddyled
yn cael ei thalu. Yn namnedigaeth y pech-
adur, nid oes ond taliad gwael iawn i'w gael,

ac o fesur ychydig, fel pe byddai rhywfaint
o geiuiogau yn awr ac yu y raan

; y mae yn
talu o hyd, ond heb byth ddyfod i'r ffyrling

olaf; ac am hyny, rhaid iddo orwedd byth
yn y carchar o eisieu talu. Ond ar ddwy-
law Crist y mae Duw yn derbyn y ddyled
oll mewn un swm, fel y galiodd efe yn
dda ddywedyd, " Gorphenwyd ;" Ioan xix.

30. Cymraaint a phe dywedasai, Ychydig
fomentau etto, a bydd gwaith y prynedig-
aeth ar ben. Mae y swm yn awr yn fy
llaw i dalu i Dduw ei holl ofyniad; a chyn
gynted ag y byddwyf wedi gogwyddo 'fy

mhen, ac y byddo yr anadl allan o'm corp
fe fydd y cwbl wedi ei orphen. Ië, y m
gauddo ei dystiolaeth o daliad yr holl sw
oedd ddyledus i gyfiawnder Duw, am yr h
y raae yn gorfoleddu (Esa. 1. 8): "Ag
yw yr hwn a'm cyfiawnhâ: pwy a ymrya
âmi?" Iè', yra inhellach etto, y raae Cr
nid yn uuig wedi croesi yr hen ddyled, o
trwy yr un gwaed wedi gwneuthur pwrc
iad newydd i'w saint ; fel y mae Duw,
hwn oedd ynofynwr, wedi dyfod yn awi
ddyledwr i'w greadur, a hyny ara ddim 1

na bywyd tragwyddol, yr hwn y talo

Crist am dano ac y rhóddodd i bob credí

yn hawl yn ostyngedig i'w ofyn gan Dd
yn ei enw ef : gwelwch y ddau ynghyd (tì

x. 12-14): "Éithrhwn, wedi otfryrau

aberth dros bechodau, yn dragywydd a e

teddodd ar ddeheulaw ÎDuw; o hynallan
disgwyl hyd oni osoder ei elynion yn dro
faingc i'w draed ef. Cauys âg uu otììwD
perfi'eithiodd efe yn dragwyddol y rhai
wedi eu saucteiddio." Y mae efe nid yn
ig wedi talu dyled y crediniol, ond wedi
perffeithio am byth ; hyny yw, wedi gwne
darpariaeth mor sicrer eu pertteithiad me
gogoniant, ac er eu cadwraeth rhag c<

uft'ern. Oddi wrth hyn y mae yn eu hî

nog (adn. 22) "i nesau niewn líawn hy
ffydd." Peidiwn ag ofni na dderbyniwu

g

Dduw yr hyn y talodd Crist am dano.
3ydd. Pan ddanmio Duw bechadur,

mae ei gyfìawnder yn wir yn ymddalj
(nid oes gan yr adyn a gondemnir
gair cyfiawn i'w roddi yn erbyn ei Farnw
oud nid yw trugaredd i'w gweled yn eiste

mor ogoneddus ar yr orsedd, pan gyhoed

y ddedfryd hon ar y pechadur. Ònd f

ddioddefodd Crist, trugaredd a chyfiawn
a yragyfarfuant. Yn wir, nid yw cyfia?

der byth yn ddisgleiriach yn Nuw ì

ddyn, na'r pryd y raae mewn cyssylltiac

thrugaredd. Yn awr, yn marwolaeth Cr.

yr oeddynt yn cyd-ddisgleirio }
Tn eu \

ogoniant, ac yn harddu y uaill y llall. Y
yr oedd y gwyn a'r coch, y rhosyn a'r 1

wedi eu cydbíethu mor rhyfeddol, fel y n

yn anhawdd dywedyd pa un sy'n dan;

gwyneb cyfiawuder yn fwyaf prydferth

llygaid—llid Duw ar Grist yn eiu lle ni

ei drugaredd i ni er ei fwyn ef.

4ydd. Pan ymaeDuw yndaraniopechad

y raae ei gyfiawnder yn cael ei ogoneddu
ddioddefol yn unig. Mae Duw yn raym
ogoniant gan ddiafliaid ac eneidiau da

nedig, oncl nid ydynt o'u bodd yn talu

ddyled. Y maent yn addef Duw yn g
iawn am nas gallant lai, ac yn ei gasau

yr un pryd ag y maent raewnrhyw ddull

ei gytìawnhau. Ond yn y bodd]onrwyd(
roddodd Crist, y raae cyfiawnder yn cae!

ogoneddu yn weithredol, a hyny yn gyn

gan Grist, yr hwn ni lusgwyd i'w groes

ddioddefaint, fel y daranedigiou i'w carcl
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ju poenau ; ond "a'i rhoddodd ei hun dros-

ìn ni, yn offrwm ac yn aberth i Dduw o

ogl peraidd" (Epk. v. 2), gan ddioddef

•osoni mor ewyllysgar ag erioed y pechas-

u ni i'w erbyn ef: heíyd, gan eneidiau

ediniol, y rhai yn awr a ganaut fawl i gyf-

wnder a thrugaredd y Duw a'u prynodd,

: a wnâut beraidd sain dros byth yn y nef

• yr un testyn. Yn awr, fel y mae diodd-

iadau gwirfoddol Crist yn rhagori ar boen-

l anewyllysgar y damuedigion, a llawen

wl y saint yn y nef yn bereiddiach yng
çhlustiau Duw na chyfaddefiadau anfoddog

rhai sydd yn uífern ; o gymmaiut a hyny y
ae cyfiawnder Duw yn cael ei ogoneddu yn
iy yn nioddefiadau Orist na'r eiddynt hwy.

! y fath hyder digyffelyb a all hyn roddi

ewn enaid o flaen gorsedd gras ! Fe all y
fryw, wrth erfyn maddeuant er mwyn
rist (heb beryglu ei iaehawdwriaeth) ddy-

edyd, Arglwydd, bydded i mi gael dy wg
a Ue dy wên, os bydd i'm damnedigaeth
joneddu dy gyfiawnder yn fwy, neu gym-
'aint ag y gwnaeth marwolaeth Crist yn fy

h ac y gwna y tragwyddol fawl a ddad-

iinia fy nghalon ddiolchgar yn y nef

ogouiant dy holl briodoliaethjau am fy

ihub.

5ed. Y mae ffydd nid yn unig yn gweled
rfiawnder yn cael ei le, a'i ddyrchafu yng
gwaith trugaredd faddeuol ; ond hi a

iywed i'r enaid hefyd ag a'i gwna yn
ìa, na ddichon Duw fod yn gyfiawn, fel y
ae pethau yn awryn sefyll, oddi eithr iddo

ddeu pechodau yr enaid edifeiriol credin-

1 er cymmaint fyddont. Y mae un rhan

,wr o gyfiawnder yn sefyll mejwn cyflawn-

d ffyddlawn a chywir o addewidion. Dyn
/fiawn (meddwn) yw hwnw a geidw ei air.

c a ddichon Duw fod yn Dduw cyfiawn

òb wneuthur hyny ? Y mae y gair wedi
yned allan o'i enau y maddeu efe i'r cyf-

rw. Ië, y mae yn foddlawn i gael ei gyf-

f yn gyfiawn neu anghyfìawn, genym ni,

a ol fel y gwna gyflawniad o hono. Gwel-
;ch fel y mae yn gwystlo ei briodoledd hon
abennodolar yr achos (Ioan i. 9):

u Os
rfaddefwn ein pechodau, ffyddlawn yw efe

chyfiawn, fel y maddeuo i ni einpechodau
3 y'n glanhao oddi wrth bob anghyfiawn-

er." Nid yw yn dywedyd trugarog, ond
ffiawn yw : y briodoledd a ofnwn ni fwyaf
bydd ei llais i'n

4
herbyn, y mae hono (fe

rnai i ni wybod) yn rhwym am gyflawniad

raddewid. Trugaredd yn Nuw oedd yn
eri rhoddi yr addewid: ond cyfiawnder
w cyflawni yr hyn a addawodd trugaredd

Micah vii. 20): " Ti a gyflawni y gwirion-

Id i Iacob, y drugaredd hefyd i Abraham."
íid oedd Duw yn rhwym i roddi addewid
Abraham a'i had : ond ar ol llefaru y gair

rtho ef, gwirionedd ydoedd i Iacob, yr
wn oedd etifedd y weithred a addawodd
)uw yn llaw ei dad.

PENNOD XX.
Ail atteb ffydd i ddadl Satan a gymmer efe oddi

tüi'th faintioli pechod, er mwyn ymlid yr enaid i

anobaith, Lleymaeffydd yn yoaod maintioliyr
addewidion gyferbyn a maintioliptchod.

2. Y mae ffydd yn diffbdd y demtasiwn
yma o anobaith o herwydd maint pechod,

trwy osod mawredd yr addewidiongyferbyu
a'i fawredd yntau. Ffydd yn unig a allgan-

fod Duw yn ei fawredd ; ac am hyny, hi yn
uni^ a all ganfod yr addewidion yn eu mawr-
edd; o blegid fod gwerth addewidion yn
gyfattebol i werth yrhwn sy'n eu gwneuth-
ur. Dymayrachos fod addewidionDuw j^n

cael cyn lleied o effaith ar y galon anghred-

iniol i attal rhag pechod ac hefyd i gy-
suro dan ddychryn am bechod. Y mae yr
addewidion yn debyg i'r dillad a wisgwn, y
rhai, os bydd gwres yn y corph i'w cyn-

nhesu, a roddant gynnhesrwydd i ninnau yn
ol ; ond os na dderbyniant wres o'r corph,

ni roddant chwaith ddim iddo. Lle byddo
ffydd i roddi tywyniad i'r addewid, y mae
hithau yn gweiui lielaethrwydd o gysur a
heddwch ; hi

t
fydd fel diod gref yn cyn-

nhesu mynwes y creadurâthufewnollawen-
ydd ; ond ar galon anghrediuiol y mae yn
gorwedd yn oer ac mor ddieffaith ag ydyw
diod feddyginiaeth a dywallter i lawr
gwddf dyn marw. Nid yw yr addewidion
yn dwyn cysur ynddynt mewn sicr weith-

rediad, fel y tân yn dwyn gwres, ond mewn
effaith, fel y mae y tân yn y gareg dân, yr
hwn sydd yn gofyn peth trafferth a medr
i'w daraw allan ; pe amgen, ni byddai raid

ond myned atynt a chaeleugwres ; meddwl
am danynt, a derbyn cysur yn ebrwydd.
Yn awr, nid oes dim ond ffydd a ddysg i ni

y tfordd i dynu allan felusder a rhinwedd
yr addewid, yr hyn a wna hi y tair ffordd

ma ym mysg llawer ereiil.

DOSB. i.

laf. Y mae ffydd yn arwain yr enaid at

ffynnon yr addewidion, lle y gall sefyll

gyda'r fantais fwyaf i gymmeryd golwg âr

eu mawredd a'u gwerthfawrogrwydd. Yn
wir, ychydig a ddeallwn am bethau, nes ol-

rheiniom hwynt i'w cychwyniad, ac y gwel-

om yr achosion o honyut. Dyna y pryd y
gwybydd enaid fod ei bechodau yu fawr
pan y gwelo hwynt yn eu ffynnonell yn.

tarddu oddi wrth natur wedi ei gwenwyno,
ac yn bwrw allan elyniaeth yn erbyn Duw.
Dyna y pryd y cryna y pechadur wi*th y
bygythion sy'n rhuo fel taranau uwch ei

ben, ac yn barod i syrthio arno bob moraent
mewn rhyw farn neu gilydd, sef pan y
gwelo o ba le y maent wedi eu danfon, pan
ddeallo eu bod yn tarddu oddi wrth ber-

ffaith gasineb Duw at bechod, a'r anfeidrol

wg sydd yn ennyn ynddo at y pechadur o'i

herwydd. Mewn gair, dyna y pryd y bydd
i'r enaid ofnus gyfrif cysur yr addewidion

yn werthfawr, sef pan y gwelo y ffynnon o
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honynt, yr hon yw mynwes rhad drugaredd
Duw. Yn wir, dyma wreiddiol aclios yr
holl addewidiou. Y mae y cyfaminod ei

hnBj sy'n eu cynnwys i gyd, yn cael ei alw
yn drugaredd, am mai ffrwyth trugaredd vw
(Luc i. 27): "I gwblhau y drugaredd à'n
tadau, ac i gofio ei Banotaidd gfammod."
Yn awr, nicdd ffydd, os yw yr addewidion
yn tarddu o'r môr yma o rad dragaredd
Duw, yna y mae yn rhaid eu bod yn ddi-
fesur, yn ddiderì'yn, ac yn ddiwaelod fel

hwnw ; felly, fe fydd gwrthod yr addewid
neu ammheu digonolrwydd y ddarpariaeth
sydd ynddi, am fod dy bechodau yn fawr
neu yn aml, yn taflu anfri ar y drugaredd
hono ym mru yr hon y cafodd yr addewid
fci hymddwyn ; ac fe fydd i Dduw yn sicr

roddi cwyn enllib i'th erbynam waradwyddo
hon, ei hoff briodoledd ef, yr hon y mae yn
anhawsaf ganddo ef oddeí absen ac anair
iddi. Y mae Duw yn sicr bob aniser yn
cyfrif eich bod yn. gwneud eich gwaethaf
i'w erbyn, pan unwaith y barnoch ef ynan-
nhrugarog neu yn brin o'i drugaredd. Pa
fath bechod mawr yw hwn, fe ellir dirnad
peth, wi th y meddyliau sy gan Dduw am y
duedd a'r dymmer yma o ysbryd yn. ei gre-
adur. Y mae calon annhrugarog yn fath
ífieidd-dra gan yr Arglwycìd, nad oes nem-
awr beth cyffeiyb iddi. Fe geir hyn yn
gorwedd yng ngwaelod y cyhuddiad yn er-

byn y cenhedloedd, fel y gwaddod a'r am-
nihuredd gwaethaf o'u holl becljodau. Yr
oeddyut "yn anghymmodlawn, yn annhru-
garogion ;" Rliuf. i. 31. Yn awr, y mae yn
rhaid bod y galon sy'n dyuer o enw da Duw
yn crynu ac yn ofni yn ddirfawr rhag cyf-
rif i Dduw y peth sy mor ílìaidd ganddo yn
ei greadur. Cosp ofnadwy oedd hono a
ddygodd Duw ar Iehoram, brenin Iudah,
yr hwn a " darawodd efe yn ei ymysgaroedd
â chlefyd anaele. Ac ar ol dwy iiynedd (o

boenau) ei ymysgaroedd a aetíi aìian ;" 2
Croii. xxi. 18, i\). A pha ham y daeth y
gotíd tost a blin hwn arnot' yn ddiau, i beri
iddo wybod am ei ddiffyg o ymysgaroedd
tosturi at ei frodyr a'r ty wysogion, y rhai a
laddasid gauddo mewn creulojulcb dirfawr.
Ni feddai ymysgaroedd yn ei galon ; ac am
hyny ni chai ddiiu yn ei goiph cuwaith.
Yn awr, a feiddi di, meuM ffydd, fainu fod
diffyg ymysgaroedd ar Dduw, fel ua ddeng-
ys ei'e drugaredd i ti, sy'n edifeiriol yn ei

gofyn yn enw Criet, a tnitliau yn gweied y
dystiolaeth y mae efe yn roddi o'i ddigder
mawr at y rhai hyny a galedasant*eu iiym-
ysgaroedd yn erbyn eu brodyr ( ie, neu eu
gelynion ? O gochel hyn ! Y mae cau dy
ymysgaroedd dy hun rhag dy frawd mewu
eisieu yu bechod mawr, ac yn rhoddi ile i

ammheu a yw cariad Duw ynot : 1 Ioaa
iii. 17. Ond absenu calon dyuer Duw (fel

pe byddai ei dosturi ef yng mjhauad yn
erbyn enaid tlawd sy'n dymuno ctliiarliau

:
a dychwelyd), y mae hyn yn meidd-dr

!
llawer mwy, ac yn ei roddi allan o ddad.
ile parheir ynddo, uad yw cariad Duw yu aro
yno. Y mae yn ammhossibl bod i gariai
at Dduw dyuu y fath gamddarlunìad
Dduw ag yw hyn.

DOSB. II.

2il. Y mae ffydd yn craffu ar ddiben
^

addewidion, yr hyn sy'n rhoddi golwg boíi
ach ar eu mawredd. Yn awr, y mae y gah
yr hwn yw llusern ffydd, yn egluro dibei
deublyg o'r addewidion, yn enwedigo'radd
ewid o drugaredd faddeuoL

(laf.) Dyrchafiad a mawrhâd ar gyfoetl
rhad ras, yr hwn a fynai Duw ei e^lúro y\
ei holl ogouiaut (sef mor bell ag y mae yi

bossibl i lygad' y creadur dreiddio iddo
;

herwydd y mae gogoniaut Duw yn ei law
ddisgleirdeb yn wrthddrycli addas i' w Jyga
ei hun, ac nid i neb arall). Gwelwch y 5ii

gelwch yma o gyughor a bwriad yn cael c

agor yu dra meJus, yn Eph. i. 6, 9, 11,
Swm yr adnodau a gyrhaedd i hyn:—Fu
Duw wedi bwríadu yuddo ei huu rodc
maddeuant ac achubiaeth er mwyu Oris
i liaws o bechaduriaid colledig, yrhyn hefy
a wnaeth efe yn gyhoeddus yn addewidio
yr efengyl.

_
A diüeu y cwbl yw, fel y cafl

ai efe y rhai hyn ynghyd o'r diwedd yn
nef. Y mae rijai o'r uifer eisoes yuo, rh
ar y ddaear, a rhai etto heb eu geui ; oud f

fyji gael y cwbl yno ynghyd yn un côr go
goneddus, fel y lìauwont y nefoedd â phei
aidd sain eu cauiadau gorfoleddus, mew
mawl a diolchgarwch amogoniauty drugar
edd hono a faddeuodd iddynt aca'u hachul
odd. Yn a\»r, y mae ffydd (trwy graíi'u nif

gogoniaut ei drugaredd yw diben Duw y
ei addewid) yn awyn newyddion da i'r I
aid crynedig; ac yu dangos iddo mai m
mhosiol yw ì becliadur t.awd edifeinol gat

ei wrthod, o herwydd mawreddei bechouai
tra y parhao Duw yn gy wir i'w feddyiiau
hun, a'r bwriad oedd gauddo o'r decíueuat
Dyrcliaíiad ei drugaredd, medd ffydd, sy ga
Dduw yn eiolwg, pan y maeyn addaw mcM
eu i becliaduriaid truaiu. A pha un a i dyj

chafa hi l'wyaf, maddeu i bechaduriai
bychain, ai i rai mawrion i Llais pwy fyd
yr uchaf yn y gâu waredigol, dyoygit ti

ìfn sicr, Jiais yr Jiwji y maddeuwyu idd
fwyaf ; ac am liyny nis gall fod, nad ydy
Duw yn dra pharod i faddeu i'r peeliadui
iaid mwyaf a fyddo yn wir edifeirio

Pliysygwr, sy'n meddwl bod yn euwog, r

ddenfyn yniaith y rliai sydd arnynt íyii
angen ei gyfarwyddyd a'i fedr, gan driu y
unig ddoluiiau ysgeifn a cliy ffredin. Inclia

doluriau mawrion yw yr Jjyn aswniayinlÉI
ac yn agos. Pan fo un a fyddo» wedi t

joddi i îyny ganddo ei Jmu ac ereill f(

un maiw, yn cael ei dyjiu trwy fedr a gofc

y pliysygwr megys o aafn augeu, a'i aufer

i'w iecjiyd; y mae hyu yu ei gajiniawl wA
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i
rhai a glywant am dano, ac yn ennill iddo

,vy o air da nag a gatfai wrth drin â dolur-

!,u cyfíYedin ysbaid blwyddyn. Dyma fel

i mae teyrnged fawr o glod yn cael ei thalu

drysor Duw, gan y rhai y maddeuwyd idd-

nt bechodau mawrion. Yr hwn y madd-
iwyd iddo bum can ceiniog, a gâr fwy
i'r hwn y maddeuwyd iddo ddeg a deu-

lin, yn ol barn Crist ei hun : Luc vii. 43.

. lle y bo fwyaf o gariad, y mae yn debyg,

bydd mwyaf o fawl, gan eu bod yn tebygu

w gilydd a'r uaill yn toddi i'r llall. Bydd
3isìau y fath rai a Manasseh, Magdalen, a

tiul i'w clywed, fel y gallwn dybied, yn
»vch nag ereill ynnghynghanedd y nef. Y
yirionedd yw, y mae mawredd pechod cyn

;lled oddi wrth fod yn rhwystr ym medd-
iau Duw i bechadur tlawd gael maddeu-
ìt, fel nad yw efe yn mad<ieu i neb (pa radd

mag o bechaduriaid fyddont), oddi eithr

ji bod yn gweled ac ynaddef fod eu pechod
1 fawr pan ddelont ger ei fron ar y gyf-

'W neges. Ac am hyny y mae yn defn-

idio y gyfraith i wneud fíbrdd trwy eu
irgyhoeddiadau a'i dychrynfeydd hi ar y
'dwybod, i'w faddeuol drugaredd esgyn i

isedd y galon gyda mwy o urddas ac an-

ydedd. " Ÿ ddeddf a ddaeth i mewn
jyny yw, fe'i cyhoeddwyd ar ycyntaf trwy
ioses, ac ei pregethir etto) fel yr amlhäaiy
niwedd" (ìîhuf. v. 10), sef yn y gydwyb-
i, gan ddyfnach teimlad a gofid o'i her-

yàd. A pha ham hyny? ond, "fel y
'ddai i ras ragor amlhau, lle yr amlhaodd
pechod." Yr ydym yn rhwym i luuio ein

eddyliau am y drugaredd sy'n maddeu ein

chodau yn gyfattebol i'r meddyliau a
ddo genym am y pechodau a wnaethom.
ì cyfrifwn y rhai hyn yn fychain, pa fodd
gwelwn y lìall yn fawr ? Ac os byddwn
i crynu wrth fawredd ein pechodau, yn
îr ni a orfoleddwn ac a fawr lawenyehwn
ii ragoriaeth y drugaredd sy mor bell

vch law eu maint a'u mawredd. Y dyn a
feddai wrth uclider rhyw fynydd mawr, a
feddai lawer mwy am ddyfnder y dyfr-

dd a lyngcent hwnw i fyny aca'i cuddient
. gwbl o'r golwg.
Ail ddiben yr addewid yw cysur y cred-

yn. Fe ysgrifenwyd y gair, yn enwedig
t-han yma o liono, "fel trwy amynedd a
idanwch yr Ysgrythyrau y gallem gael
baith ;"'' Ê/mf. xv. 4. Yr oedd Duw yn
'yllysgar i roddi i bechaduriaid tlodion
b sicrwydd a boddlonrwydd a allai fod
ì wirionedd ei fwriad ac anghyfuewidiol-
b ei gynghor, yr hwn a luniasai o'i dru-
redd er tragwyddoldeb, i'r diben o"achub
holl rai a dderbynient Grist, a chynnyg-

i ei efengyl. Ác am hyny y mae yn
'neud ei amcan yn gyhoeddus yn y gair,

y mae yn agor ei galon ac yn dangos
an fwriadau ei gariad tragwyddol ger
m wyneb pechaduriaid, mewn nifer fawr

o addewidion gwerthfawr, sy'n i'ìiedeg fel

gwythíenau trwy holl gorph y Beibl; a'r

rhai hyny gyda chymmaint o seliau ac o
gadarnhâd, fel y maent yn dra digonol i

ddangos ei fawr ddoethineb ef, ac i atteb
ammheuon dyfnaf y galon anghrediniol ; a
hyn i gyd i'r diben o ddistewi ysbryd ach-
wyngar trueiuiaid temtiedig, a gwneuthur
eu bywyd yn fwy cysurus

; y rhai, wrthgael
eu herlid gan euogiwydd eu pechodau uchel
o gri, a Öbant am eu bywyd at Grist Iesu.

Ni a gawn hyn mewn geiriau amlwg yn
Heb. vi. 18 ;

" .Fel trwy ddau beth dianwad-
al, yn y rhai yr oedd yn ammhossibl i Dduw
fod yn gelwyddog, y gallem ni gael cysur
cryf, y rhai a ffoisom i gymmeryd gafael yn
y gobaith a osodwyd o'n blaen ni." Ac am
mai mawredd a lliosogrwydd pechodau y
creadur yw y maen melintrymaf aall Satan
gael i'w rwymo am wddf y pechadur tuag
at ei foddi mewn anobaith, ac hefyd y
gyllell a gymmer yr enaid temtiedig fyn-
ychaf i fyny i ladd ei ffydd, am hyny y
mae darbodaeth amlach a helaethach wedi
ei wneuthur gan Dduw gyferbyn y peth.

Gwelwch, ar yr achos yma, y manau hyn
o'r gair (Exod. xxxiv. 5 ; ler. iii ; Esa. i.

18 ; Esa. lv. 7, 8, 9, 21 ; Heb. vii. 25 ; 1

Ioan i. 9). Y rhai hyn, a'r cyíí'elyb fauau,
yw yr amddifíynfeydd y cilia fíydd iddynt
pan fyddo yn curo yma ar yr enaid. O fy
enaid, medd íìydd, a gynimeri di gan gywil-
ydd dy ddyrysu trwy ddadl a dyniryn unig
oddi wrth fawredd dy bechodau, yr hon sy'n

cael ei hatteb agos ymhobtudalen o'r Beibl?

ac i wrthbrofi pa un y mae cynnnaint ìhan
o hono wedi ei ysgrifenu ? Ý mae fíydd, fel

hyn, yn hwtio Satan ymaith gyda'r ddadl-
yddiaeth y mae mor gadarn ynddi, fel y
gyrent ryw resymwrcyfrwys achecrusalhm
o'r ysgolion, pan fyddai yn ceisio gwadu yn
hyf a gwatwarus ryw egwyddor hysbys a
addefir gan bawb a fyddo heb golli eu syn-
wyrau. Ond na chamgymmeier fi yma: na
ato Duw i mi fagu ríiyfyg yn neb wrth
feddyginiaethu anobaith. Y mae y ddau
glefyd yma yn yr enaid yn beryglus a marw-
ol; ac mor Withwynebol,fel y inaent yn de-

byg i gylla oer ac iau boeth yn yr un dyn.
Lle y byddo y rhai hyny, tray mae y phys-
ygwr yn mecìdwl cryfliau natur yn y naill

i beri gwres at dreuliad yr ymborth, y mae
weithiau yn anhappus yn ennyn tân yn y
llall a ddwg y bywyd ymaitli. Fel hyny,
tra yr ydym ninnau yn ceisio ìloni }

rsbryd-
oedd yr enaid methedig, a'i gryfhau i dreulio

ymborth yr addewid er ei gysur, yr ydym
mewn perygl o faethu y gwres afiachus-

hwnw, hyder rhyfygns, yr hwn sydd dán a
ddifa yn fuan yr holl ofal am foddio, a'rofn
rhag anfoddio Duw; ac yn ganlynol, holl

dyfìad gwir fíydd yn yr enaid. Y mae ffydd

a duwiol ofn yn debyg i'r gwres naturiol a'r

lieithder gwieiddiol yn y corph, yr hwn nid
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yw byth yn iach ond pan fyddo y ddau yn
cael eu cadw :

" Yr Arglwydd sy hoff gan-
ddo y rliai a'i hofnant eí, sef y rhai a ddis-
gwyliaut wrth ei drugaredd ef;" Salm
cxlvii. 1 1. Gâd i mi, gan hyny, dy rybuddio
di, Gristiou, fel yr wyt yn disgwyl cael

cymrnhorth oddi wrth drugaredd Duw yn
nydd cyfyngder, gochel addaw i ti dy hunan
ei hachles hi, dan barhau mewn cyfeillgar-

wch â'th chwantau. Mae mor anhawdd dwyn
hyn i ben ag ydyw cymmodi goleuni â thy-
wyllwch, a pheri i'r dydd gyd-drigo â'r nos.

Yu wir, nid oes achos i'r enaid edifeiriol

anghredu maddeuant o'i bechodau, yn unig
am eu bod yn fawr, ond y mae achos crynu
rhag ymhyfhau i bechu, am fod trugaredd
Duw yn fawr. Er fod trugaredd yn fodd-
lawn i fod yn noddfa i'r pechadur crynedig,
i'w achlesu ef rhag y felldith am ei bechod,
etto y mae yn ffiaidd ganddi ledu ei haden-
ydd dro3 bechadur hyf, i'w guddio tra y mae
yn dilyn ei chwant. Pa beth ? pechu am
fod addewidion o faddeuant, a'r addewidion
yma wedi eu rhoddi gan drugaredd, sy gym-
maint uwch law ein pechodau ag ydyw Duw
uwch law y creadur? Yn ddiau, y mae
hyn yn gwbl g^oes i'r amcan oedd gan dru-
garedd wrth eu gwneuthur hwynt, ac yn
troi yr efengyl â'i hwyneb i waered. Fel pe
byddai i'ch gwas dori i niewn i'ch seler win
a meddwû arno, a chwithau yn meddwl ei

gadw i'r rhai claf a'r methedig, a'i arfer ar
achosion o'r fath hyny yn unig. O ! gochel-
wch draflyngcu fel hyn yn Uestri y cyssegr.

I'r enaid athrist, nid i'r un sy'n chwareu â
phechod, y mae y gwin hwn o gysur yn
perthyn.

DOSB. III.

3ydd. Y mae ffydd yn gosod o flaen y
Cristion gwmmwl o dystion, i ba rai y cyf-

lawnwyd yr addewid, a'r rhai hyny yn gym-
maint pechaduriaid ag yw efe ei hunan.
Esamplau Ysgrythyrol ydynt addewidion
wedi eu gwirio. Y maent yn ysgrifenedig,

fel y byddai i ffydd eu defnyddio mewn
ffordd o galondid, yn gystal a'r addewidion.
Ni fuasai Duw byth yn gadael i feiau mawr-
ion y saint sefyll yn y Beibl i olwg y byd
trwy yr holl oesoedd canlynol, oni buasai

fod hyny o'r fath les a chymmhorth i eneid-

iau temtiedig, at faeddu y demtasiwn yma,
yr hon sy'n gwneud y rhwyg inwyaf per-

yglus yn eu heneidiau mor llydan weithiau,

nes yw anobaith ei hun yn barod i ddyfod i

mewn trwyddo. Y mae yr apostol Paul yn
rhoddi y rheswm hwn yn bennodol pa ham
y mae y fath esamplau o drugaredd faddeu-

ol i bechaduriaid mawrion wedi eu coffau.

Yn Eph. iii, y mae yn dangos yn gyntaf, Y
fath greaduriaid bryntion acaflan oedd ef ei

hun, a chredinwyr Ephesus, cyn eu bod yn
gyfrauogion o ras yr efengyí (adn. 3): " Ym
inysg y rhai hefyd y bu ein hymarweddiad
ni oll gynt, yn chwantau ein cnawd;" ac

yna y mae yn mawrhau cyfoeth trngaredd yDuw a'u hachubodd, ac a'u tynodd allan o'r

cyflwr damuiol truenus hwnw (adn. 4)
" Eithr Duw, yr hwn sydd gyfoethog o dru-
garedd, o herwydd ei fawr gariad trwy yr
hwn y carodd efe ni, a'n cydfywhaodd ni

gyda Christ." A pha ham y mae yn rhaid
i'r byd wybod i gyd? O! yr oedd gan
Dduw, drwyddynt hwy, fwriad o drugaredd
i ereill hefyd (adn. 7); " Fel y gallai ddang-
os yn yr oesoedd a ddeuai, ragorol olud
ras ef, trwy ei gymrawynasgarwch i ni yng
Nghrist Iesu. Pa le bynag y delo yr efeng-

yl, fe adroddir pa fath bechodau mawrion i

faddeuwyd iddynt, fel y cauer safn anghred-

iniaeth hyd ddiwedd y byd; ac y byddai

i'r saeth yma sy gan Satan mor fynych ar
linyn, fod yn ddiflaen ac yn ddiniwed. F»

orchymynodd Du,w i Iosuah gymmeryd deu
ddeg o geryg o ganol yr lorddonen, a\
gosod i fyny ; a chraffwch ar y rheswn
(los. iv. 6, 7): "Fel y byddo hynynarwydt
yn eich mysg chwi, pan ofyno eich meibioi

chwi yn ol hyn, gan ddywedyd, Beth y mn
y ceryg hyn yn ei arwyddocau i chwi ? Yui

ydywedwch wrthynt,Doriymaith ddyfroed<

yr Iorddonen o flaen arch cyfammod yr Ar
glwydd, pan oedd hi yn myned trwy y
Iorddonen, dyfroedd yr Iorddonen a dorwy<
ymaith. Y mae y ceryg hyn yn gotìadwr

iaeth i feibion Israel byth." Fel byn
trwy ei drugaredd faddeuol y cymmerodi
Duw rai pechaduriaid raawr hynod allan

ddyfnderoedd pechod, îe, megys o fol uffen

—rhai wedi eu llyngcu i fyny gan bob matl

o fíìeidd-dra : a'r rhai hyn a osododd efe

fyny yn ei air ; fel pan fyddo rhyw eneidiai

temtiedig (wedi eu gorchuddio gan ofnau,

blegid mawredd eu pechodau) yn gweled y
hyn a wnaeth Duw i'r rhai hyn, y calonogi

hwythau â'r fath esamplau. Y mae Du\
wedi eu bwriadu yn goffiidwriaeth am y
hyn a wnaeth i ereill mewn amser gynt
felly hefyd, yn arwydd o'r hyn a all ef

wneuthur, ie, a wna efe etto hyd ddiwcdd
byd, i'r pechaduriaid mwyaf a edifarhânt a

a gredant. Ni chaiff un raath o bechoda
sefyll o flaen trugaredd ei rasol gyfammo
ef ; ond pe byddent o faint a gryin fel dyfi

oedd yr Iorddonen ei hunan, fe'u torir ym
aith oll ac fe'u maddeuir yn dragywydd idd

ynt. O ! pwy all ddarllen am Manasael
Magdalen, a Saul, i'e, ac am Adda (yr hwj

a ddinystriodd ei hun a byd cyfan i'w gar

lyn), yn y cofrestr o bechaduriaid cadwedif

ac etto troi ei gefn ar yr addewid, gan of

nad oes ynddi ddiwn o drugaredd i'w achn

ef? Y mae y rhai hyn fel ceryg ffin,

ddangos y terfynau helaeth a osododd trt

garedd iddi ei hun ; ac mor bell yr ä hi, 1«

i gymmeryd yn ei breichiau achubol y pecl

aduriaid mwyaf a fyddo heb ddifreintio e

hunain trwy barhaus anedifeirwch. Bliodí

iachus fyddai i ti, Gristion ammheus, fyne
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amgyìch y tir yraa, a mynych edrych pale
mae y gareg bellaf wedi ei gosod yn der-

m gan drugaredd faddeuol, dros yr hon
Id yw hi yn myned : edrych hefyd rhag i

droi y tu mewn i'r gareg, i wneud cam â
jirugaredd Duw trwy dy anghrediniaeth,
rhag i Satan beri blinder i tithau â'i gel-

wddau, yr hwn ni wna ddim pris o sym-
ud terfyn Duw (os gall ond chwanegu dy
^allod), er iddo gael melldith ei hunan am
boen. Ond qs, er hyn i gyd, mecldwl yr
yt etto ddarfod i ti bechu mewn gradd
wy na neb o'r rhai y darlleni yn y Beibl
dynt gael maddeuant (yr hyn a fyddai yn
th rhyfedd), etto y mae gan ffydd yn y
tvlch yma un ffordd i gynnorthwyo dy en-

d, sef trwy sefydlu dy olwg ar Grist. Efe,

j hwn oedd ddibechod, a roddodd ei einioes

hunan i lawr, i ennill a phwrcasu par-

sm i'r holl etholedîgion, ac fe'i cafodd
ìfyd : ni chaiff un o honynt, fel y delo eu
o yn y byd i ben, fod heb y rhodd . Yn awr,
edd ffydd, gâd fod dy bechodau di yn fwy
i rhai neb o'r saint, etto, a ydynt hwy gym-
aint a phechodau yr holl etholedigion

ighyd ? Yn sicr, ni feiddi ddywedyd na
eddwl hyny. Ac oni ddichon ^Crist gael

iaddeuant i ti, yr hwn nid wyt ond un, ac
ìtau wedi ei gael i gynnifer o filiynau o'i

holedigion? Iè', pe byddai dy bechodau
mimaint ag eiddo y rhai hyn i gyd, fe allai

uw eu maddeu mewn un pentwr yn gystal

y mae mewn llawer o bentyrau. Crist

'w yr Oen sy'n " tynu ymaith bechodau y
fà ;" Ioan i. 29. Gwelwch yma holl bech-
iau yr etholedig fyd wedi eu rhwymo i

ny yn un pwn, ac yntau yn eu dwyn
naith yn hwylus i dir anghof. Yn awr
ddywed ffydd i ti, enaid tlawd, fod holl

nwedd a haeddiant gwaed Crist, â'r hwn
prynwyd y byd, yn cael ei gynnyg i ti ; ac
caiff dy enaid di yn neillduol fod yn gyf-
mog o 'hono. Nid yw Crist yn rhanu ei

aed a'i bwrcas yn fân ranau, peth i hwn
pheth i'r llall (ynati ellit ddywedyd rhyw-
ìth) ond y mae yn rhoddi ei hunan oll i

ydd pob credadyn. " Y mae pob peth yn
ddoch chwi ; a chwithau yn eiddo Crist."

! pa beth ni elli, enaid tlawd, ei gymmer-
;d i fyny o'r addewid, yn enw ac ar draul
fath Brynwr mawr ?

PENNOD XXI.

'rydydd atteb ffydd i ddadl Satan, yn tneddu yr
I enaid i anobaith. Lle y mae ffydd yn gosod
í mawredd y pechod hion o anobaith gyferbyn a
: mawredd y lleill oll,

i

3. I ddiffodd y bicell danllyd hon, wedi
I blaenllymu â mawredd pechod, a'i saethu
ian Satan, i yru yr enaid tlawd cystuddiol

i anobaith, y mae ffydd yn dysgu iddo osod
mawredd yr un pechocì hwn o anobaith,
gyferbyn a ìnawredd ei holl bechodau ereill.

Pa beth ! medd ffydd, a fynai Satan dy
berswadio, am i ti fod yn bechadur mor
fawr ac aruthrol, na ddylit gredu na beiddio
meddwl fod yn yr addewid newydd da i ti ?

O ! fy enaid, dychwel dithau ei ddadl yn ol

arno ei hun ; a dywed wrtho, fod y peth
hwnw yn bennodol, trwy yr hwn y mynai
efe dy luddias i grerìu, yn llawer cryfach

i'th attalrhaganobeithio; ahyny yw mawr-
edd y pechod hwn uwch law dy rai ereill i

gyd. Gâd fod ei gyhuddial ef yn wirion-
edd, a'th fod y fatìi angbenöl mewn pech-
od a,g y dywed efe dy fod (er nad oes i ti

achos i gymmeryd ei air noeth ef ar y mater

;

ond os yw yn wir) a wyt ti yn meddwl
gwellhau yr hyn a wnaethost, neu dy gyflwr,

drwy anobeithio? Ai dyma ei garedig-

rwydd ef i ti ? dy wneuthur, o fod yn bech-
adur, yn bechadur anobeithiol, fel efe ei

hunan ? Yn wir, dyma yr unig ffordd a all

efe feddwl am dani, i'th wneuthuryn waeth
nag wyt. A bod hyn yn wirionedd, fe all

ffydd ei brofì drwy y pedair ystyriaeth yma,
am y pechod gwaedíyd erchyll hwn ; y rhai

a ddangosant fod mwy o ddrygioni yn yr
un pechod yma o anobaith nag mewn un
arall ; ie, nag yn y cwbl ereill ynghyd.

DOSB. i.

]af. Y mae anobaith yn gwrthwynebu
Duw, yn y mwyaf o'i holl orchymvniou. Y
gorchymyn mwyaf yn yr holl Feibl, y mae
yn ddiddadi yw y gorchymyn i gredu. Pan
ofynodd yr Iuddewon hyny i'n Harglwydd

;

u Pa beth a wnawn ni, fel y gweithredom
weithredoedd Duw ;" Ioan vi. 28 ; craffwch

ar ei atteb, adn. 29 ;
" Hyn yw gwaith

Duw, credu o honoch yn yr hwn a anfon-

odd efe." Fel pe dy wedasai, y ffordd fwyaf
cryno a fedraf ddangos i chwi, yw fy nerbyn
i i'ch calonau trwy ffydd

;
gwnewch hyn, a

chwi a wnewch y cwbl. Dyma y gwaith
sydd yn cyfatteb i'r cwbl ; y mae eich holl

weithredoedd, a chwithau hefyd, yn anner-
bjmiol, nes y gwneir y gwaith yma, am yr
hwn y cewch yr un diolch gan Dduw a phe
medrech gadw yr holl gyfraith. Yn wir, y
mae yn cael ei dderbyn yn lle hyny : "Eithr
i'r neb nid yw yn gweithio, ond yn credu
yn yr hwn sydd yn cyfiawnhau yr annuw-
iol, ei ffydd ef a gyfrifir yn gyfiawnder ;"

Rhuf. iv. 5. "Wrth y "neb nid yw yn
gweithio," nid ydys yma yn meddwl y pech-

adur swrth a diog, na fyn weithio ; na'r

pechadur gwrthnysig sydd yn casau y
gwaith y gosodai cyfraith üuw ef arno ; ond

y pechadur argyhoeddedig, sydd yn ceisio

gweithio, ond nid yw mewn un modd yn abl i

gyflawni y gwaith a rydd y gyfraith fel

cyfammod iddo. Am hyny y dywedir am
dano mewn ystyr ddeddfol nad yw efe yn
gweithio; o herwydd bod ei waith (fel y
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ffyr efe) heb atteb i ofynion y gyfraith, yr
hon ni dderbyn ddim yn fyr o beríl'aith

ufudd-dod
; ffydd y dyn'yma* yng Nghrist

a gyfrifir yn gyfiawmìer ; hyny yw, y mae
I)uw yn edrych arno felly, ac fe gaiff ei

dderbyn gan y Bainwr, yn y dydd mawr,
fel pa buasai heb roddi cam erioed allao o
lwybr y gyfraith. Yn awr, os yw credu yn
waitli Duw uwch law pethau ereiU, yna y
mae anghredu yn waith diafol, ac yn waith
y mae vn fwy awyddus i'w gael genyt na
meddwi a pliuteinio ; ac anghrediniaeth yn
ei radd waethaf yw anobaith. Y mae
aiuhrediniaeth ym mysg pechodau fel y
cornwyd ym mysg clefydau, yn fwyaf per-
yglus

; ond pan y mae yn codi i anobaith, y
mae fel y cornwyd a'r nodau yn ymddangos,
y rhai ydynt sicr genhadon angeu. Anghred-
iniaeth, anobaith yn yr eginyn ydyw ; ac
auobaith, anghrediniaeth yw yn ei lawn
dyfiad.

_
2il. Y mae gan anobaith ffordd ar ei ben

ei hun i ddianrhydeddu Duw, uwch law
pechodau ereill. Y mae pob pechod yu
arcliolli y gyfraith, ac enw Duw megystrwy
ystlys y gyfraith. Ond y mae yr archoll
yina yn cael ei rwymo panddelo y pechadur
edifeiriol at Grist, ac i ymwasgu Ég ef trwy
ffydd. Y mae Duw yn cyfrif ei fod yn cael
iawn hollol gan Grist, yr hwn y maeypech-
adur yn ei dderbyn, fel nad yw ei.gyfraith
yn achwyn dim cam ; a bod ei enw hefyd
yn cael ei ryddhau oddi wrth yr anfri a
fwriwyd arno drwy yr anwireddau gynt. Ié,

y mae yn cyfrif bod ei enw yn ymddangos
yn fwy gogoneddus o herwydd Uewyrchiad
un pelydr yn chwaneg o'i ogoniant (ac uid

y Ueiaf) sef ei faddeuol drugaredd
; yr hwn

ni buasai mor hy.sbys i'r creadur, oni b'ai ei

fod yn cael ei ânilygu ar yr achos hwn. Ond
pa beth a ddy wedech am y fath bechadur
anferth, yr hwn, ar ol iddo archolli y gyf-
raith, nid yw foddlawn i'r archoll gael ei

rwymo ? Ar ol iddo fwrw anfri ar Dduw
mewn modd adgaa iawn, nid yw foddlawn
i'r budreddi a daflodd ar wyneb Duw gael
ei sycliu ymaith ? Mi dybygwn fy mod yn
gweled digllonedd pawb o honoch, wrth
ddarllen hyn, yn codi yti erbyn y fath adyn ;

a'ch bod yn gofyn fel Ahasferus gynt i

Esther :
" Pwy yw hwnw ì a pha le y mae

efe, yr hwn a glywai ar ei galon wneuthur
felly ?" Esth. vii. 5. A fynech chwi wybod ì

Yn ddiáu y gwrthwynebwr a'r gelyn yw yr
anobaith drygionushwn. Yr enaid anobeitìi-
iol yw yr un ìia fyn i Grist roddi boddlon-
rwydd am y cam a wnaeth â Duw trwy ei

bechodau. Beth pe byddai dyn yn arcliolli

un arall yn enbyd, yn ei nwyd wyllt, ac
wedi hyny yn nacau gadael i un meddyg
ddyfod yn agos i iacliau yr archoll a rodd-
odd I Oni ddywedai pawb fod ei greulon-
deb diweddaf yn waeth na'r cyntaf ? O!
fy enaid, medd ffydd, ti wnaethostyu ddrwg,

do, yn ddrwg iawn, dori sanctaidd gyfreith-
iaú Duw, a dianrhydeddu enw Argíwydd y
nef a'r ddacar trwy hyny

;
goíìdied i\y galon

am liyn. Ond ti a wnei yn llawer gwaeth
wrth anobeithio am drugaredd. Trwy hyn
yr wyt yn gwrthod Crist, ac yn ei gadw
draw, rliag boddloni cyfiawnder' y gyfraith
a gafodd gam genyt, a symmud y díaurhyd-
edd^a daflodd úy bechodau ar efenw maw
Pa iaith ond hon sydd gau dy anoljaith î

Caed Duw ei uniondeb, a'i anrhydcdd, fel y
gallo, nid wyt ti am fod yn offeiwn cynnorth-
wyol yn y gwaith, trwy gredu yng N-hrist,
yn yr hwn y gall eu cael yn helaeth gyd»
chwanegiad. O ! pa waradwydd a fynai
anobaith ddwyn tr drugaredd Duw, ger
bron Satan, ei elyn gwaethaf ì Y uiae
megys yn curo ei ddwylaw w.th hyn

; gwel-
ed holl ogoneddus briodoliaethau Duw yn
cael yr un driuiaeth, a'u diosg o'u lianihyd-
edd. Y mae hyn yn fwyd a diod gand'do.
Nid oes dim peroriaeth well gan yr ysbryd
melldigedig hwnw, na chlywed yr enaid yn
canuyraddewidion, fel clychau, yn y gwrth-
wyncb ; heb wneud dim dcfnydd" arall o
honynt, ond i'w gadarnhau yn ei boenydiol
ddisgwyliad am ei ddamnedigaeth ei Ìiun

ac i ddywedyd wrtho, fod tâu uffern wedi ei

ennyn yn ei gydwybod, yr hwn nid oes dim
trugaredd yn Nuw, a wna, nac a ddichon
ei ddiffodd i dragwyddoldeb. Mecrys
darfu i'r Iuddewon gwaedlyd a'r milwyr
Rhufeinaidd arfer eu creulondeb ar a^os i

bob rhan o gorph Crist
;
gan goroni ei hen

â drain, gwanu eiystlysâ gwaywffon, a gyru
hoelion i'w draed a'i ddwylaw ; felly y inae

y pechadur anobeithiol yn ymddwyn at holl

enw Duw. Y mae efe, fel pe byddai, yn
rlioddi coron o wawd ar ben ei ddoetliineb
ef, gan ei ddiystvru, a'i gyhuddo yn vnfyd,
fel pe na luuiasid trefu iachawdwriaeth yn
gymmhwys gan y Duw holl ddoeth. Y niíie

yn hoelio dwylaw ei hollalluog nerth ef,

trwy feddwl fod ei bechodau o'r fath natw
ag sydd yn ei roddi ef allan o gyrhaedd,
thu hwnt i allu Duw i'w acliub. Y mae yn
trywanu tyner ymysgaroedd ei drugarflH
ef, tra y mae yn meddwl fod rliy fychan
honi iddo ef gael dim íîafr na ma'ddeuant
yn y Duw sydd yn gyfiawn o drugaredd, îe,

yn diugaredd a'chariad ei hunan. Mewn
gair, y mae y dyn anobeitliiol yn gwauu
hyd yn oed ci galon a'i ewyllys ef, tray
mae yn ffurfio tybiau anwiw am dano, fel

pe byddai yn anewyllysgar i drugari.au, ac

heb fod mor barod <ag y dywed y gair ei fod

i gyfranu rhoddion ei iaehawdwriaeth
bechaduriaid truain. Nag e, y mae anobaith
yn wai'adwyddus yn cam adrodd am dano
wrth yr enaid, fel pe byddai yn JJduw clolf,

ac heb draed (cariad wyf yn ferfdwl) i'w

ddwyn i'r fatli orchwyl ag yw maddeu
pecliod. Yn awr,

gyd ì (os geJiwch,

pa betli yw swm hyn i

3
fau aiaeth a syndud, sef/H
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f* gyfrîf, ac ystyried pwys yramgylchiadau

fdd yn chwânegu at ysgelerder y drwg di-

,-ffelvb hwn) yn sicr nid yw ddira llai na'r

'nnyg duaf a ddiclion y creadur wneud i

Iwyn bywyd Duw ei hun. O herwydd y
ae anfeidroldeb doethineb Duw, ei allu,

drugaredd, a'i hollbriodoliaethau, yn fwy
ii-thynol i'w natur a'i hanfod ef, nag yw
vaed y galon i fywyd dyn marwol. A
ESryrhwn a ollyngo waed calon dyn ei

rnu, a'i roddi yn gyfiawn i ddioddef fel

Efrudd, ie, os gwna ond cynnyg y peth, yn
iwedig ar frenin neu dywysog ì Ac oni

i,aiff hwnw yn llawer mwy ei farnu a'i

)spi, fel y gwaethaf o lofruddion, yr hwn
dd yn gwneuthur cynnyg (er fod ei fraicli

i ddagr yn rhy fyr) i ddwyn bywyd Duw,
wy ddwyu od'di arno, yn ei feddyliau, an-

idroldeb y priodoliaethau hyny, y rhai, fel

gallaf ddy wedyd, ydyut ei wir fywyd ef ?

n sicr, ni wna Duw nac ymadael â go-

miant ei enw, na dioddef ei ddianrhyd-

.diad, ar law ei wael greadur ; ond fe ara-

/yma ei holl briodoíiaethau i ymddial ar

i adyn a wna y fath gynnyg. O ! cryna

Pn hyny rhag anobaith. Nid oes dim a

jna i
r
th wyneb gasglu parddu, ae a dry dy

flàd i wcdd y damnedigion yn gynt na

vn. Dan rym hwn, ti a bechi yn oì cyffel-

)rwydd y rhai sydd yn uffern.

DOSB. III.

3ydd. Y mae anobaith yn cryfhau ac yn
ffroi pob pechod arall yn yr enaid. Nid
s neb yn ymladd mor ffyrnig a'r rhai

my sydd heb ddisgwyl cael eu harbed.

wy a gyfrifant eu hunain yn ddynion

eirw ; ac am hyny, a werthant eu bywyd-

l mor ddrud ag y gallant. Samson wedi

Lobeithio diangc o ddwylaw y Philistiaid

an fod ei lygaid wedi eu colli, ac yntau yn
laddas i ffoi)—pa beth y mae yn awr yn ei

fyrio ond dinystr ei elynion, er trengu ei

m yn y gorchwyl ? Nicl yw yn gofalu

ag tynu y t ar ei ben ei hun, ond icldo

rthio ar y Philistiaid hefyd. Absalom,
edi iddo trwy gynghor melldigedig Ahito-

ìel, wneud èi hun fel y meddyliodd mor
gas i Dafydd nad oedd dim gobaith ara

rramod, y mae yn tori allan mewn cyn-

iaredd llidiog, ac yn ymgeisio am ddinystr

frenhinol dad â thân ac â chleddyf. Mor
•eulawn yw anobaith ! y mae yn dysgu
ìidio dangos dim parch lle nad yw yn
isgwyl cael dim. Ond yn fwyaf amlwg y
jae i'w weled yn y diafol ei hun ; yr hwn
yr nad oes iddo ef ddim trugaredd ; acy
jae yn pechu gyda chynddaredd cyfuwch
: r nef. A'r un yw effaith y pechod hwn
I ddynion ag ar y diafol, yn ol y graddau
!i rym ynddynt : Ier. xviii. 12 ;

" Hwy a
lywedasant, nid oes obaith ; ond ar olein
''chymmygion ein hunain yr awn." Ai ni

lelaoch chwi gardotyn ystyfnig erioed (ar

I curo ennyd wrth ddrws, a phenderfynu o

herwydd distawrwydd nett nacârl, nad oes

dim iddo i'w gael) yntaraw i regi a difenwi

y rhai a fyddo yn byw yno ! fath iaith

front a hon y mae anobaith yn ei dysgu i'r

pechadur i fytheirio yn erbyn Duw y nef-

oedd. Os anobaith a ddaw i mewn, y mae
ynammhossibl cadw cabledd allan. Gwedd-
ia gan hyny, ac ymdrecha hefyd i gadw
draw y bicell hon, rhag iddi yn fuan enuyn,

y tân uffernol yma o gabledd yn dy enaid.

Gwrandewch, O ! chwi eneidiau archolledig

am bechod, sy'n treulio eich bywydau mewn
ocheneidiau a dagrau am eich camweddau
erchyll gynt ! A fynech chwi eich gweled
etto yn ymladd mor ffyrnig ag eriued yn
erbyn Duw? Os na fyiiech, gwyliwch rhag
auoba.ith. Os uriwáith y meddyli fod calon
Duw wedi ei chaledu i'th erbyn, nid hir y
bydd dy galon di yn caledu i'w erbyn yn-
tau. Ac fe aìl hyn, wrth fyned heibio, weiui
cysur i rai eneidiau grasol yn eu terfysg

;

y rhai ni fedrant gael eu bod yn meddu
ffydd ; ie, ydynt yn mynych gyfrif eu hun-
ain o rifedi anobeithwyr. Gad i mi ofyn i

ti sydd yn y cyflwr athrist hwn yr un peth
yma ; a fedri di gael fod dim cariad yu an-
adìu yn dy enaid at Dduw, er dy fod heb
wybod yn bresennol. am ddim anadl cariad

yn dyfod oddi wrtho ef attat ti ; ac a wyt
ti yn wagelog ac ofnus rliag pechu i'w er-

byn, hyd yn oed ar yr un pryd ag yr wyt
yn ymddangos i'th feddwl dy hun fel un di-

obaith am ei drugaredd ef ? Os felly, bydd
gysurus ; fe ail dy ffydd fod yn wan ; ond
yr wyt ti yn mhell o fod dan anobaith. Nid
yw y rhai anobeithiol yn arfer cadw dim
cariad i Dduw, na gofal am ei foddio. Diau
fod rhyw radd o ffydd yn dy enaid i beri y
cynnhyrfiadau hyn, er ei bod (fel y prif

ddernyn mewn awrlais) ailan o'r golwg ei

hunan, tra y mae y grasau ereill a gynnhyrfìr
ganddi i'w gweled.

DOSB. IV.

4ydd. Y mae mawredd y pechod hwn o
anobaith yn ymddangos yn hyn ; fod y
pechod lleiaf, wedi ei drwytho yn y gwen-
wyn yma, yn anfaddeuol ; ac heb hwn, y mae
y rnwyaf yn faddeuol. Y mae yn rhaid mai
hwnw yw y pechod atgasaf o'r cwbl, sef yr
hwn sydd yn llwyr anaddasu y creadur i

drugaredd. Ni chafodd Iudas ei ddaranio
yn unig am ei fradwriaeth a'i lofruddiaeth

;

o herwydd fe gafodd ereill faddeuant oedd
â'u dwylaw yn ddwfn yn yr un weithred
erchyll, a'u hachub trwy ffÿdd yn y gwaed
a dywalltodd eu creulondeb. Ond chwyddo
wnaeth y pechodau yma, i'r gradd mwyaf o
ddrygioni ag sydd yn bossibl, o herwydd y
pydredd o anobaith, a pharhaus ddiedifeir-

wch, oedd yn llenwi ei galon resynol ef ; a
dyna oedd yr achos pa ham y bu efe farw
mor druenus a cliobaith ; ac y mae yn awr
yn anfeidrol fwy truenus wedi ei ddamuio o'i

blegid.
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EPHESIAID vi. 17.

11 Cymnierwch hefyd helm yr iachawdwriaeth."

Y mae y geiriau hyn yn gosod o'n blaen
ddarn arall o arfogaeth y Cristion ; helm i

guddio ei ben yn nydd y frwydr. Dyma y
pummed darn yn ol trefn yr apostol. Ac y
mae yn beth i sylwi arno, fod hwn, a'rrhan
fwyaf o'r darnau yn yr arfdy yma, yn arfau
amddiffynol, a'r ewbl i anirldiffyn y Cristion
rhag pechod, heb un i'w ddiogelu rhag di-

oddef.

laf. Arfau amddiffynol ydynt, yn fwyaf.
Yn wir nid oes ond un darn yn yr lioll ar-

fogaeth er niweidiad ; sef, cleddyf. Fe allai

roddi i ni hyn o amnaid, fod rhyfel ysbryd-
ol y Cristion yn sefyll yn benaf mewn am-
ddiffyniad ; ac am hyny, yn gofyn arfau o'r

fath yma yn fwyaf i'w ddwyn ym mlaen.
Y mae Duw wedi gosod trysor gwj^rthfawr
ras i gadw yng nghalon pob sant ; at hwn

y mae Ìlid mawr y diafol ; ac i'w ysbeilio o
hwn a'i ddedwyddwch i'w ganlyn, y mae yn
codi rhyfel gwaedlyd i'w erbyn. Gan hyny,

y mae y Cristion yn gorchfygu ei elyn, os

bydd lieb gael ei orchfygu ganddo. Y mae
yn eunill y dydd pan yw heb golli ei ras ;

am mai ei waith ef ydyw cadw ei eiddo ei

hun, yn hytrach na chael eiddo ei elynion.

Acyn ddiau, o ystyried hyn yn dda, mai ar
yr amddiffyniad, yn benaf, y mae rhyfel y
saint, fe fyddai o ddefnydd neillduol atgyf-
arwyddo y Cristion pa fodd i drin ei ym-
laddfeydd â Satan, ac â'i offerynau hefyd.

Yn gyntaf, â Satan. Edrych, Gristion, ar
i ti sefyll yn wastad niewn agwedd amddi-
ffynol, a'th arfogaeth am danat, fel milwr
ar y muriau, yn barod i amddilfyn castell

dy enaid, y gosodwyd di gan Dduw i'w

gadw ; a saf yn wrol yn erbyn ymgyrchiad-
au Satan, pa bryd bynag y rhuthro arnat.

Ond na chymmer dy ddenu allan o gylch dy
le, a'th alwad, a gododd Duw o'th gwmpas.
Paid â hyn, hyd yn oecl dan yr esgus teg o
sel, a gobaith am fuddugoliaeth fwy, wrth
anturio i wersyll y gelynion. Gad i Batan
ddechreu yr ymladd, a dyfod, os myn, i dy
demtio di : ond na ddos di, mewn gwag
hyder, i'w demtio ef i'th demtio. Cyfiawn
i hwnw gael ei faeddu sydd yn chwilio am
berygl i redeg iddo. Hyn a ddygodd ei

gwymp i Pedr yn llys yr archoffeiriad ; fe'i

gadawyd ef yn wan-galon i wadu ei feistr,

fel y dysgai feddwl yn wael am dano ei hun
byth wedi hyny. Yn aiJ, âg ofíerynau
Satan. Fe allai eu bod yn dy ddirmygu a'th

waradwyddo. Cofia mai aryr amdditfyniad
yr wyt ti i sefyll. Na ddyro sen am sen,

dirmyg am ddirmyg. Nid yw yr efeugyl yn
rhoddi dim cenad i ti ddefnyddio eu harfau
hwy, a gwneuthur fel y gwnant hwythau :

1 l'edr iii. 8, 9; Bydcìwch yn "drugarog-
ion, yu fwynaidd } nid yn talu drwg am

ddrwg, neu sen am sen ; eithr, yng ngwrth
wyneb, yn bendithio." Dyma i ti ffrwyn

i

dwyfroneg i'th amddiffyn rhag eu bwled
hwy

; y cysur o'th uniondeb a'th rodia»

duwiol, a'r hwn y gelli sychu ymaith y budr
eddi a daflant hwy ar dy wyneb cìi ; ont

nid oes yma un arf i ymdcìial. Dyma dariai

at dy law, i ti ei chodi i fyny at ddiífodd
picellau tanllyd hwy ; ond dim picellau

eiriau chwerwon, i'w taflu yn ol arnynt.
mae i ti esgid o dangnefedd, fel y gallecJ

rodio yn ddiogel ar y camau a wnaut hwy
thi ; ond nid esgid o falchder i sathru ar
personau a fyddo am dy ddrygu.

2il. Megys y mae y rhan fwyaf o'r darna
yn amddiffynol, felly y maent i gyd i am
ddiffyn rhag pechod, heb un i ddiogelu
Cristion rhag dioddef. Y maent i'w

ddiffyn ef wrth ddioddef: nid i'w freini

rhag hyny. Ehaid iddo ymbarotoi yn fw
i ddioddef, o herwydd ei wisgo mor dda i'

diben. Ni roddir arfogaeth i ddynion i'i

gwisgo yn ochr y tân gartref, ond yn y raa
Pa fodd y caiff y gwneuthurwr ei giod, c

na wybyddir metel ei arfau ? a pha le y ma
ei brofi oud ym mysg cleddyfau a bwledi
Nid Cristion da fydd y dyn sydd am dreuli

ei fywyd mewn gwlad lley mae ynhaf trw

y fiwyddyn. Ymrodda at galedi, neu dyi
dy arfau i lawr. Hyn yw y gwir reswi

am fod cyn lleied nifer yn dyfod dau faDt

Crist wrth ei alwad ; a chynnifer o'r ychydi
sydd wedi rhoddi eu henwau yn ei fyddi
trwy broffes allanol, ymhen tro yn cîiang

ymaith, ac yn gadael ei wersyll : gwait
dioddef yw yr hyn y niaent yn glaf o hon«

Y mae y rhan fwyaf yn fwy tyner o'u crp€

na'u cydwybod ; a gwell fuasai ganddyi
fod yr efengyl wedi darparu arfogaeth

gadw eu cyrph rhag angeu a pherygl, na*

heneidiau rhag pechod a diafol.

Ond yr wyf yn dyfod at y geiriau, "Cyn
merwch hefyd helm yr iachawdwriaeth
Yn y rhai ni a allwn sylwi,

1. Ar y gair cyssylltiol, sydd yn c^
hwn wrth y dam o'i ílaeu, u hefyd."

2. Ar y darn ei hunan o'r arfogaetí

"helm yr iachawdwriaeth."

PENNOD I.

Lîe y dangosir cyssiilltiad neu gydyhjmiad yi
au, yn eu dcchreuad, cu cynnyddiad, a'u ha

fciliad.

1. Am y gair cyssylltiol (hefyd), "Cyr
merwch hefyd." Hyny yw, gyda tharian

ffydd, a'r holl ddarnau ereiíl a soniwyd a

danynt, cymmerwch hwn hefyd am danoi

i'r maes. Gwelwch yma fel y mae pob gr

yn cael ei uno yn garedigol â'i gyfaill ; í

cwbl, er yn amryw ddarnau, yn gwnet

ond un arfogaeth ; amryw fodrwyau, et
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n gacîwyn. Odcîi wrth hyn, y peth i sylwi

rno yw cydgyssylltiad y grasau.

Y niae gwir sancteiddiol rasau Ysbryd

»uw wedi eu cydio yn anwahanol ynghy'd ;

mae clymiad ar y naill o honynt wrth y
all ; a hyny yn eu dechreuad, eu cynnydd-

í,d, a'u hadfeiliad.

DOSB. I.

laf. Yn eu dechreuad. Lle byddo un
as sancteiddiol, y mae y lleill i'w cael yno
iîfyd. Nid yw doniau a grasau cyffredin

llly ; y mae y rhai hyn yn cael eu dos-

!*rthu yn debyg i'r rhoddion a gyfranodd

brahamar blant ei ordderchwragedd : Gen.

k 6 ; un yn cael y rhodd yma, y llall un
-all, neb yn cael y cwbl. Yr hwn sydd

jmddo ddawn gwybodaeth, fe all fod yn

t o ddawn ymadrodd, ac felly y lleill.

nd y mae grasau sancteiddiol yn debyg i'r

ifeddiaeth a roddodd i Isaac ; y mae pob

wir gredadyn yn eu cael i gyd. " Od oes

>b yng Nghrist, y mae efe yn greadur

ìwydd ;...wele, gwnaethpwyd pob peth yn
pwydd ;" 2 Cor. v. 17. Yn awr, y mae y
t-eadur newydd yn cynnwys y cwbl ; megys
mae llygredd naturiol yn egwyddor gy-

fredinol o bob pechod sydd yir suro holl

itur dyn, felly y mae sancteiddiol ras yn
íjwyddor gyffredinol sydd yn peraidd

lynimheru, ac yn adnewyddu yr holl ddyn

\. unwaith, er mai nid yn hollol. Y mae
[*as, medd un, yn dyfod i'r enaid, fel yr

liaid i'r corph ar unwaith. Yn wir y mae
h tyfu yn raddol, ond yn cael ei eni ar un-

laith. Y mae holl ranau y creadur new-
id yn cael eu ffurôo ar yr un pryd, er nad

I raddau. Ehaid addef y gellir geled
^iyw un gras yn cynnhyrfu, ac felly yn
yfod dan sylw y Cristion o ílaen y llall.

le all deimlo ei ofn i Dduw yn gweithredu
I ewn dychryn duwiol, a pharch ar ei ys-

|*yd wrth feddwl am Dduw, cyn y gwel ei

lydd yn hyderus orphwysiad ei ysbryd ar

duw ; etto, nid yw y naill ras, o ran ei

}neuthuriad, o flaen y llall. Y mae un rhan
r byd yn adnabyddus i ni yn hir o flaen y
lall ; etto, ar unwaith y crewyd pob rhan o

ono. Yn awr y mae y cyssylltiad yma o

isau yn eu dechreuad o ddefnydd dyblyg.

í Befn. ]. (laf). I gynnorthwyo y Cristion

\ 'ffuant pan yn ammheu ei gyflwr, am na
i
1 yn bresennol ganfod yn ei enaid rhy

w

íis y mae yn ymofyn yn bennodol am dano.

t mae yn*bossibl mai am ffydd y buost yn
iiwilio ; ac na fedri gael ei hanes o gr yn
jbyd. Wele, Gristion, paid a diseintio *dy

lin, nes cael prawf pelîach o honot dy
m. Anfon dy ysbiwyr etto allan i chwilio

n ryw ras arall, megys dy gariad at Grist

;

I allai y cei ryw gopinod am y gras yma,
I nad yw y llall mewn golwg. Oni welwyd

y gariad at Dduw a Christ, yn y demtas-
rn a'r demtasiwn, yn ei hymlid ymaith
"dag atteb loseph í'w feistres drythyll;

" Pa fodd y gwnaf y mawr ddrwg hwn, a
phechu yn erbyn Duw /" Të, oni ellit ei

weled trwy y dydd, naili ai yn dy ofal am
ryngu bodd iddo, ai yn dy oíid diragrith am
dy waith yn ei dristau ? a dyna y ddwy
wythi'en yn mha rai y mae gwaed bywycl
cariad yn rhedeg. Yn awr,[gwybydd, er dy
gysur, y gall dy gariad ddwyn i ti newydd-
ion am dy ffydd. Megys y dywedodd Crist

ar achos arall, "Y neb a'm gwelodd i, a
welodd y Tad" (loan xiv. 9) ; felly y dywedaf
finnau wrthyt tithau, ti, yr hwn a welaist

dy gariad at Grist a weíaist dy ffydd hefyd
yng ngwyneb dy gariad.

Ond fe allai fod dy gariad at Grist dan
gwmmwl hefyd. Edrych ynte a elli di gan-
fod edifeirwch efengylaidd yn ennyn casineb
ynot, wrth yr olwg ar dy bechodau ; ac
hefyd dd'ial i'w herbyn, megys y gelynion
a'th dynodd i wrthryfel yn erbyn Duw ; ie,

megys yr arfau gwaedlyd â pha rai yr ar-

chollaist enw Duw, ac y lleddaist Fab Duw
cyn fynyched. Wele, y mae y gras yr wyt
ti yn ei geisio yn sefyll o'th flaen. Pa beth
sydd yn gariad at Dduw, os nad ydyw sel

yn erbyn pechod, am ei fod yn elyn Duw ?

Onid oedd Abisai yn caru Dafydd, pan oedd
ei galon yn berwi drosodd gan ddigllonedd
yn erbyn Simei reglyd. fel na fedrai ym-
attal, ond tori allan i wylltineb, a dywedyd,
u Pa ham y melldithia y ci marw hwn fy
arglwydd frenin ? gad i mi fyned drosodd,
attolwg, a thori ei ben ef ;" 2 Sam. xvi.

Ac wrth dy gyfaddeíìad dy hun, y mae
yn gymmaint blinder i tithau glywed dy
chwantau yn cyfarth yn erbyn Duw ; ac
nid wyt lai dy ewyllys i fod yn angeu iddynt
nag oedd'Abisai i daraw pen y bradwr
hwnw oddi ar ei gorph. Ac a wyt ti etto

yn ainniheu, pa un a wyt yn caru Duw, ai

nid wyt ? Yn ddiau, yr wyt yn methu
gweled tân gan fflam, cariad gan sel. Megys
trwy ymaflyd mewn un fodrwy, y gelli dynu
i fyny y gadwyn i gyd oddi tan y dwfr

;

felly, wrth ddyfod o hyd i un gras, ti a elli

gael y cwbl i'r golwg. Yn wir fe gafodd
Ioseph a Mair eu siomi, pan dybiasant gael

eu mab ymhlith eu cenedl (Lîco ii. 44) : ond
nid felly y cei di yma ; o herwydd y mae y
genedl sanctaidd hon o rasau yn wastad yn
myned ynghyd. Y maent fel aelodau y
corph, yn un â'u gilydd. Er na weloch ond
gwyneb dyn, etto fe fydd yn sicr genych
fod yr holl ddyn yno.

(2il.) Fel y dichon hyn gynnorthwyo y
Cristion diffuant, felly fe rydd help hefj'd i

ddinoethi a chywilyddio y rhagrithiwr
;
yr

hwn a wna ymffrost ffuantus o ryw ungras,
dan gasau un arall ar yr un prycl. Arwydd
sicr o galon ffals ! Yr hwn nid yw yn caru
yr holl rasau, ni bu erioed yn feddiannol o
un. Nid äi Moses allan o'r Aipht gyda rhan
o Israel : Exod. x. Naill ai rhaid i'r cwbl
fyned, neu ni chaffai neb gychwyn, Ni ddaw
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Ysbryd T)uw chwaith î mewn i enaid gyda
hanner ci sancteiddiol rasau, ondgyda'i íioll

ganlynwyr. Gan hyny, os ydyw dy galon
yn erbyn rhyw un gras, y mae yn profi

dy fod yn estron i'r lleill ; ac er y gelli

wneud ymddangosiad o serch a hotì'der mawr
at rai, etto y mae dy wrthwynebiad i ras-

usau ereill yn golchi ymaith y lliw teg oddi
ar y gorchudd yma. Y mae cariad a clias

yn gysson yn eu rhywiau: y uiae yr hwn
sy'n carn nen yn casau un smt, fely cyfryw,
yn gwneud yr on p th a r saint i gyd.
Pelly, yr hwn sydd o'i galon yn ymwasgu
âg un gras, fe gaiff brofi fod pob gras }

rn an-

wyl ganddo ar yr un eyfrif ; o herwydd y
maent cyn debyced i'w gilydd ag yw un o

belydrau yr haul i'r llall.

D03B. II.

2il. Y mae grasusau saucteiddiol yn crys-

sylltieiiig yu eu cynnydd a'u badfeiliad.

Anghwaneger un graSj ac fegryfheiry cwbl:

gwaethyga un, a thi gei golled yn y cwbl.

A'r rheswm ydyw, am eu bod yn eu cylcli-

ocdd yn gynnorthwyol y naill i'r llall; fel,

pan glwyfir un gras, y mac y cynnorthwy a

ddylasai hwn gyfranu (fel y gwnaethai
hefyd yn ei iawu dymmer) at ei ystôr gy-
ffredin ef, naill ai yn cael ei attal yu hollol,

neu ynte yn myued lawer llai. Pan oera

cariad, y mae ufiuld-dod yn llacau ac yn
dyfod ym mlaenyn drwm, o eisieu yrolew a
fyddai cariad yn arferol o ddiferu ar ei ol-

wynion. Pan gloffo ufudd-dod,y maeíFydd
yn gwanhau : pa fodd y gall fod llawer o

ffydd lle y byddo ycliydig o ffyddlondeb ?

Pan wanliao nydd, gobaith a betrusa yn eb-

rwydd ; o heiwydd ar dystiolaeth tfÿdd y
mae gobaith yn myned ym mlaen i ddisgwyl
daioni gan Dduw ; a phan betruso gobaith,

y mae amynedd yn tori, ac nis gall gyunaí
marchnadaeth yn hwy, am mai ar yr ystôr

a fenthycio gobaith iddi y mae ei masnach
hi. Yn y corph, chwi wyddoch, y mae
llawer o aelodau ; etto, y cwbl yn gwneud
ond un corph, a phob aelod mor ddefuydd-
iol fel y mac y ilall yn rhwymedig iddo.

Felly yn y Cristion y mae llawer o rasusau,

ond un creadur newydd ; ac ni ddichon y
llygad o wybodaeth ddywedyd wrth y llaw

o ífydd, Ni raid i mi withyt ; na'r llaw o

ffydd wrth y troed o ufudd-dod ; ond y mae
y cwbl yn cael eu cadw, trwy ofalu yn eu
cylchocdd y naill am y llall. O herwydd,
megys y gaÜ dinystr ddyfod ar yr holl

ddiuas trwy rwygiad mewn un rhau o'r mur,
a'r enaid fyned o'r corph trwy archoll mewn
rhyw un aelod, felly gall dinystr pob gras

ganlyn ; ie, y mae yn rhaid iddo ganlyn
dinystr dim ond rhyw un. Yn wir, y mae
amrwymiad cryfach (o angen eu gilydd)

rhwng grasusau ein heueidiau,nag sy rhwng
aelodau ein cyrph. Y maeyn bossibl acyn
arferol tori ymaith ryw aelod o'r corph heb
i'r cwbl farw, am nad yw holl aelodau y

corph yn rhanau bywiol o hono. Ond
mae pob gras yn rhan fywiol o'r creadil
newydd ; ac mor anhebgorol i'w wir fod, f

na ddichon dim arall lenwi ei le. Yi
corph, fe ddichon un llygad yn rhywi
wneuthur gwaith y llall a"f v.ldo wedi cc

ac un llaw wneuthur gwaith y llall a fvdt
wedi ei thori, er nad mor hwylus: ond
ddichon íFydd wneuthur swydd cariad, r

chariad waitli utudd-dod. Ý mae y dil

o un olwyn yn anafu symmudiad yr awrfc
dr\vvddi; a phe byildai un gras yu eisie

ni cliyrhaediìid mo'r diben o osodiad i fyL

y gwaith rhagorol yma yn yr enaid.
Casgliad. laf. Dysged hyn i ti, Giistîo

y doethineb hwn: pa bryd bynag y caiFec

un gras wedi gwauhau, trwy dy dcíiofal
di am weini idtlo, neu demtasiynau SataùJ
ei archolli, prysur ymegnia am ei adferij
o herwydd dy fod nid yn uuig yn colli

cysur a allai ymarferiad yr un gras yma
ddwyn, ond dy fod hefyd y n gwanhau y llei

A yw hwnw yn r annhrefnus sy'u ga
ael ei dý i fyned mewn perygl o syrtln
with ddioddef twll neu ddaií yn y gron;

lwyd heb eu trwsio? Beth ynte wyt ti, sy
rhoddi dy holl gyílwr o ras mewn per
trwy esgeuluso adgyweirio mewn pryf
rhwyg a wnaed yn un o'th rasusau?
Ac felly, pau y'th deintir i ryw beclio»

nac edrycíi arno fel pechod unigol, 01

megys yn dwyn pob pechodau ereill yn
fol. Ystyria pa beth wyt yn ei wneiitln

cyn i ti foddio Satan mewn unrhyw gaîs;

herwydd trwy un pcchod ti a gryfhei hc

gorph pechod. Os rhoddi di i un chwaut,
ddeufyn hwnw chwaneg at áy ddrws, ac
fydd gan y rhai hyny gryfach dadl na'rcyi

taf; a pha bam nas gelli wneuthur eu ca

hwy yn gystal a'r lla.ll? Y íFordd oreu y
cadw y drws yn gauad ar y cwbl, rhag, ti

yr wyt ti yn meddwl croesawu ond uu,

cwbl wasgu i mewn i'w ganlyn. Ond
|

byddai i ti dori y cyssylìtiad yma mew
pechod, fel y gellit gymmerydun darn syc

at dy feddwl, a pheidio llusgo y gadweu i

dy ol wrth wneuthur liwn ; etto gwybyè
fod cyssylltiad yn perthyn i euogrwyc'

hefyd (lago ii. 10): "Pwybynag a gauw

y gyfraith i gyd oll, ac a ballo mcwn
pwngc, y mae efe yn euog o'r cwbl." Meg;

y mae yr hwn adriuo feddiannau un a fydi

wedi marw, er Ueied a gymmero i'w ddw;

law, yn dyfod yn ddarostyngodig i dalu

holl ddyledion cf, ac yn tynu ei lioll ofyi

wyr yn ci bcn, felly, wrtli ymyraeth or

âg un pechod, a hwnw yn uu bychan, ti

dyni yr holl gýfraith ar dy gefn, yr iion

rydd gwyn dros Dduw i'tíi erbyn fel tro

cddwr o'i holl orchymynion hi. ISIi ddichc

neb archolli un rhan o'r wyneb fieb c i ai

harddu i gyd, a gwneud cam â'r holl dcly

Y mae y gorchymynion fel yinayn gyssyll

iedig; sarhâd a wneler i ua a ddwg ùd
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mrhydedd i'r cwbl, ao a ddielir am dano
elîy gan roddwr y gyfraith, awdnrdod yr
ivm sydd ogyfuwch yn y cwbl.

2iL Dichon hyn fod yn gysur i'r rhai sy'n

v'HM> â'r meddyliau am gyfnewidiadau all

li pwydd iddynt mewn amser i ddyfod,
w dwyn hwynt i wyneb tywydd nas
wyddant etto nemawr am dano. A pha
th, meddant, a wnawn y pryd hyny ? Y

ryd' presennol, hwy ddiolchant i Dduw eu
d yn cael mesur o nerth i'w wasanaethu

>u sefyllfaoedd : ond beth os daw caledi,

yd, tlodi, neu groesau ereill idorii mewn
jrnynt ? Pa fodd y safant y pryd hyny ?

J'a le mae eu ffydd, amynedd, boddlonrwydd

|

grasusau dioddefol ereill a'u galluogai

wynt i rodio ar y tonau hyn heb soddi ?

'ch, ofni y maent mai ychydig a feddant o'r

tth rasusau erbyn y cyfryw amser. Wele,
jristion, gwybydd, er dygalondid, osydyw
rraausau dy gyflwr presennol, sef y rhai
\y y mae Duw yn dy alw i'w harfer yn
\wr mewn llwyddiant, yn fywiog, ao yn
hfyll eu tir, ti elli yn gysurus obeithio y
jrdd i'r grasusau dioddefol ereill sydd yn
yr allan o'r golwg wneuthur yr un peth pan
widio Duw ddull dy helynt, gan eu galw
lan i wneud eu rhan. Po mwyaf gostyng-
iig wyt yn awr mewn helaethrwydd, niwy-
' amyneddgar y byddi yn sicr o fod mewn
inder. Cymmaint ag yw dy galon yn awr
vch law mwyniant y byd, cymmaint a
mj fyddi uwch law ei ofidiau a'i drallodau.

wy ddywedant fod c®ed yn lledu eu
yraidd i waered, yn gyfattebol i'w tyfìad i

ny; ac fe gaiff y Cristion weled rhyw-
ítn yn debyg j hyn yn ei rasusau.

PENNOD II.

» natur f/olaith : pa ham p ÿelwir tf yn óbaith
liachawdwriaeth ; a pha ham, y cyffelyhir ef i

helmì

|[ a ddarfuom â'r gorair cyssylltiol sydd yn
«dio y darn yina wrth y rhai o'r blaen :

I awr, ni a ddeuwn i draethu am y darn
ifogaeth ei hunan ; " Cymmerwch helm yr
Jìhawdwriaeth." Er nad yw y gras yn cael
i enwi yn bennodol yma, fel yn y lleill i

jd, etto, nid oes achos i ni fod yn hir heb
gael, os edrychwn i fan arall, lle y mae yr
ostol yn rhoddi benthyg agoriad i agor ei

Idwl yn hwn. Ac yn wir nid oes neb
>r gymmhwys i ddeongli geiriau yr apos-
ag ef ei hun : y lle yw 1 Thes. v. 8

;

lc â gobaith iachawdwriaeth yn lle helm."
jm hyny, heb ddim petrusder yn chwaneg,
ija benderfynwn mai y gras o obaith a fedd-

Y gan yr apostol yn y lle yma, Yn awr,
Iswn trefn i draethu am y gras hwn, y
ijte yn angenrheidiol dywedyd rhywbeth
^wn ffordd ö eglurhâd, yr hyn a fydd

2 a

megys Uusern yn y porth i n harwain yn
fy hwylus i amrywiol ystafelloedd yr ath»
rawiaeth.; a hyn a wnâf trwy ddangos

1. Pa beth yw gobaith ?

2. Pa ham y gelwir ef yn obaith iach*
awdwriaeth ?

3. Pa ham y cyffelybir y gobaith hwn i

helm?
D09B. i.

1. Ychydig i egluro natur y gras hwn, yr
hyn a wneir yn oreu, trwy osod i lawr ddar-
luniad o hono, ao amlygu ei ranau yn fyr.

Y mae gobaith yn ras goruwchnaturiol o
weithredíad Duw, yn peri i'r credadyn trwy
Grist ddisgwy] ac ymaros am yr holl bethau
daionus sydd yn yr addewid, y rhai yn bres-
ennol y mae efe yn eu derbyn, neu heb eu
cyflawn dderbyn.

laf . Y mae yma yr awdwr o hono—Duw,
yr hwn a elwir yn "Dduw pob gras" (1
Pedrv. 10); hyny yw, yn rhoddwr ac yn
weithredydd o bob gras, o ran yr hedyn jn
y dechreuad a'i dyfiant yn ol llaw. Ÿ mae
yn ammhossibl i'r creadur wneuthur y glas-
welltyn lleiaf, na pheri iddo dyfu ar ol ei

wneuthur. Ac felly hefyd y mae creu yr
hedyn Ueiaf o ras, neu chwanega un cufydd
at ei faintioli. Na: megys mai Duw ydyw
" Tad y gwlaw," trwy yr hwn y mae llysìau

y maes yn tarddu ac yn tyfu ; felly y mae
yn Dad hefyd i'r gwlith a'r dylanwàdau ys-
brydol sydd yn peri i bob gras gynnyddu a
llwyddo. Y mae yr apostol, yn y lle a en-
wyd uchod, yn dysgu i ni hyn : pan y mae
yn gweddio ar Dduw " eu perffeithio, eu cad-
arnhau, eu cryfhau, a'u sefydlu." Ac megys
y mae Duw fel hyn â'i law ym mhob gras
yn gyffredinol, felly yn hwn yn neillduol

:

yn Rhuf. xv. 13, gelwir ef yn "Dduw y go-
baith ;" a thrwyddo yr ydym yn cynnyddu
mewn gobaith hefyd.

2il. Y mae yn oruwchnaturiol. Wrth
hyn yr ydym yn ei wahanu oddi wrth obaith
y cenhedloedd

;
yr hwn, ynghyd â'u rhin-

weddau moesol ereill, mor bell ag y ceid yn-
ddynt ddim daioni, oedd yn dyfod oddi
wrth Dduw (i'r hwn y mae pob dyn sydd yn
dyfod i'r byd yn ddyledwram hyny o'oleuni
sy ganddo : Ioan i. 9), er nad ydynt weddill-
ion o'r egwyddorion ardderchog a fu gan
ddyn ar y cyntaf. Megys ygwelwn, weith-
iau, dr candryll neu ddau yn sefyll yng
nghanol adfail rhyw balas brenhinol gynt,
heb atteb i fawr ddiben, oddi eithr i gyn-
northwyo yr edrychwr i fwrw amcan pa
fath adeiladau teg a fu yn sefyll yno ryw-
bryd.

3ydd. Eisteddle gobaith, sef y credadyn.
Y mae gwir obaith yn dlws nad oes neb yn
ei wisgo ond priodasferch Crist

; yn ras nad
oes neb wedi ei harddu âg ef ond enaid y cred-
adyn. Y mae " heb Grist " ac " heb obaith,"
wedi eu cyssylltu ynghyd yn Eph. ii. 12.
Ac yma, ni byddai allan o le i ni sylwi ar
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y drefn y niae gobaith a fíydd yn sefyll yn-

ddo tuag at eu gilydd. O ran amser, nid-

oes un o flaen y llall ; ond o ran trefn eu

naturiaeth a'u gweithrediad, y mae gan
ffydd y flaeuoriaeth ar obaith. Yn gyntaf,

y mae yn ymwasgu â'r addewid feí gair

gwir a sícr
;
yna, y mae gobaith yn codi yr

enaid i ddisgwyl ei chyflawniad. Pwy a ;i

allan i gyfarfod un y mae yn coelio nad yw
yn dyfocí ì Y mae yr addewid megys lly th-

yr cariad Duw at yr eglwys, ei ddyweddi

;

ym mha nn y mae yn agor ei galon, ac yn
mynegi yr hyn oll y mae yn meddwl ei

wneutìiur erddi. Y mae ffydd yn ei dar-

llen ac yn ei dderbyn gyda llawenydd: ac

ar hyn y mae gobaith yn gosod yr enaid

credíniol megys i edrych trwy y tfenestr

mewn disgwyíiad hiraethlawn am weled cer-

byd ei phriod yn dyfod i gyflawni ei add-

ewid. Dyma fel y mae Paul yn rhoddi

rheswrn am ei obaith ei hun, oddi wrth ei

ffydd (Act. xxiv. 14, 15), ac yn gweddio o

blaid ífydd y Ehufeiniaid, er mwyn cynnydd

eu gobaith : Rhuf. xv. 13.

4ydd. Gwrthcídrych gobaith. Yn gyn-

taf, yn gyffredinòl, rhywbeth sydd dda.

Os bydd peth yn ddrwg, ofni yr ydym a ffoi

rhagddo: os yn dda, ni a obeithiwn ac a

ddisgwyliwn am dano. Ac yma y mae un
nôd o wahaniaeth rhyngddo a ffydd. Mae
ffydd yn credu drwg yn gystal a da ; ond

gobaith yn ymarfer â'r hyn sydd dda yn
unig. Yn ail, daioni yr addewid. Ac yn
hyn y mae ffydd a gobaith yn cyttuno :

y mae llinellau y ddau yn cael eu tynu oddi

wrth yr un canolbwynt yma. Gobaith heb

addewid, nid yw ond meg}rs angor heb wael-

od i ymaflyd ynddo. Y mae y gras o obaith

yn dwyn yr addewid yn ei enw {Act. xxvi.

6); "Am obaith yr addewid (medd Paul) yr

wyf yn sefyll i'm barnu." Felly y mae
Dafydd yn dangos y lle yr angorai ei lestr

;

" Wrth dy air yr ydwyf yn disgwyl ;"

Sctlm cxix. 81. Nid yw gwir obaith yn
masnachu ond am wir ddaioni. Ac nis gall-

wn alw dim felly ond a ddarfu i'r Duw da

ei addaw : o herwydd y mae yr addewid yn

rhedeg fel hyn : "Niattalefe ddim daioni

oddi wrth y rhai a rodiant yn berflaith
;"

Salm lxxxiv. 11. Yn 3ydd, Holl bethau da

yr addewid. Megys y mae Duw wedi cyn-

nwys pob daioni yn eiaddewid, felly nid yw
wedi addaw ond daioni ; ac am hyny, gwrth-

ddrych gobaith yw y cwbl sydd yn yr add-

ewid. Ond hyn, megys y mae amryw radd-

au o ddaioni yn y pethau a addewir
;
yn ol

hyny, y mac gobaith yn cyfeirio ei weith-

rèdiad ac yn hiraethu am dano. Duw yw
y daioni penaf ; a'r mwynhâd o hono sydd

yn cael eiaddaw feldedwyddwch cyflawnaf y
creadur : am hyny, at Dduw yn benaf y mae
gobaith yn cyfeirio ; ac at yr holl bethau a

addewir o ran gwasanaethgarwch at ddyr-

chafu yr enaid yn nes ato. Fe'i gelwir ef,

"Gobaith Israel;" Ier. xvii. 13. Nid o.

dim tu hwnt i Dduw gan y credadyn i an

canu ei fwynhau ; na dim yn fyr o Dduw
gall efe fod mor foddlawn arno ag y byc[

i'r mwynhâd o hono wasanaethu ganddo )

lle yr hyn oll sydd yn addewid Duw.
awr, am fod Duw i'w fwynhau yn g^

ac yn ddirwystr yn unigyngngwynfyí
rwydd y nef, am hyny fe'i gelwir yn "<

iachawdwriaeth ;" 1 Thos. v. 8. Yn
eddaf, Gwrthddrych gobaith yw daion;

addewid sydd heb fod mewn llaw, ond i gs

ei gyflawni. " Y gobaith a welir nid yl

obaith : o blegid y peth y mae yn ei welel

i ba beth y mae efe etto yn gobeithio
|

Rhuf. viii. 24. Ar amser i ddyfod y m
edrychiad gobaith : ac y mae hyn yn gw
hanu peth rhyngddo a flydd, yrhonsyddj
rlioddi bod presennol i'r addewid, ac syJ

yn " sail (neu hanfod) y pethau yr ydys yn
gobeithio ;" Hcb. xì. 1. Y mae daioui

addewid yn cael math o fodolaeth tn

ffydd yn yr enaid : y mae yn rhoddi gol\

ar y nef, ac yn dwyn y Cristion a'r t

ynghyd, fel pe byddai efe yno eisoes. OcU

yma y cíywedir focl y rhai hyny yn cyíar

yr addewid (Heb. xi. 13) fel daugyfailì wî

gyfarfod. Y mae ffydd yn siarad yn yrd
ser presennol, Yr ydyni yn gongcwerwyr,
" yn fwy na chougcwerwyr :" gobaith yn

amser i ddyfod, mi gáf. Mi a chwancg.

yn y darluniad, Neu heb eu cyflawn dd'

byn. Y mae cyflawniad mewn rhan

;addewid yn rhoddi gwaith i obaith, o

llwyr gyflawniad yn diweddu gobaith, g
ei lyngcu i fyny niewn cariad a gorfolec

Yn wir, y mae llwyr gyflawniad o'r ac

ewid yn cau gobaith alìan. Yn y nefj

mae yr addewid wedi ei thalu, a gob'i

wedi darfod ei wasanaeth, am fod yr hyil

ddisgwyliwyd wedi ei gael : ac yn utTerij

mae y bygythiad wedi ei lwyr gyflawni

;

am hyny nid oes dim gobaith yno, o b

wydd nad oes possibilrwydd o ymwared.

öed. Soniaisam gymmhorth gobailb, ü

ac er mwyn yr hwn y disgwyliwn fed lian

yr addewid, a hwnw yw I*su Grist. ^

gobaith yn edrych am y cwbl yn a thrwy

ef. Gelwir ef, "ein gobaith" (1 Tim. i.

am mai efe yw y Pryniawdwr, trwy^amr

yr hwn y mae i ni genad a rhyddid i dcf!

gwyl daioni gan Dduw; ac mai trwy ei .

bryd ef y'n galluogir i obeithio. Felh

mae yr hawl a'r nerth hefyd i obeithio i

dyfod oddi wrth Grist ; y cyntaf trwy i

walltiad ei waed drosom, a'r llall trwy
walltiad o'i Ysb.ryd arnom.

DOSB. II.

2. Pa ham y gelwir gobaith y Crístion

obaith iachawdwriaeth ì

Y mae rheswm deublyg yn eglur.

gyntaf, am fod iachawdwriaeth yn cyiiDy

ìiwvs o fewn ei chylch holl wrthddrycli

obalth ef. Y ìnae iachawdwriaeth yn
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/yàâô y fath ystâd o ddedwyddwch ag y
,me y trugareddau a'r cysuron sydd yn was-
aretìig—peth mewn un addewid a pheth

y lìall

—

yn cydgyfarfod mewn grym yn-
. fel y casglwyd ynghyd i'r haul y goleu-
oedtl yn wasgaredig drwy y ffurfafen yn
ohreuad y greadigaeth. Cesglwch ynghyd
holl bethau daionus a addewir yn y cyf-

inod, a swm y cwbl yw iachawdwriaeth.
î' nifer eithaf sydd yn rhoddi enw i'r rhif-

Í'S, am ei fod yn ei chynnwys i gyd ynddo :

lly iachawdwriaeth, pen eíthaf disgwyliad
Cristion, a'r hyn sydd yn cynnwys pob

íiioni a rydd enw i'w obaith ef. Yn ail,

'i gelwir yn obaith iachawdwriaeth, i'w
ahanu oddi wrth obaith y bydolddyn, yr
svn sydd â'i ran yn y bywyd yma (Salm
ni. 17), ac felly ei obaith hefyd. Mi wn
d lîawer o'r rhai hynyn ymhoni am obaith
jchawdwriaeth ; ond y gwirionedd ydyw,

(

d oes ganddynt na hawl iddi nac awydd
lawr am dani. Hwy dybiant eu hunain
jor dda eu ìle yma, fêl y dymunent i Dduw
|iidio eu symmud oddi yma. Hyd yn oed
j.n ddywedant eu bod yn gobeithio cael eu
,,chub, fe ddywed eu cydwybodaù wrthynt
byddai yn well ganddynt aros yma nag
.nadael mewn gobaith o fyd gwell. Maent
magu ynddynt eu hunain eu gobaith a'u
muniad am iachawdwriaeth yn fwy o her-
rdd arswyd uíFern na chwennychiad am y
f. Nid oes neb o honynt, dybygaf, mor
illgofus na byddai yn well ganddo gael ei

hub na'i ddanmio — byw yn y nef na
oeni yn uffern j etto, y mae y goreu o'r
.id yn caru y byd yma o flaen y ddau.

DOSB. III.

3. Yr ymofyniad nesaf yw, Pa ham y
öelybir gobaith i helm ? Cymmerwch

i au reswm am hyn.
laf. Y mae yr helm i amddiffyn y pen,
prif ran o'r corph, rhag dyrnod bwled
hleddyf. Felly y mae y gobaith yma yn
Iddiffyn prif gynneddfau yr enaid, yr hwn
ild brif ran o'r dyn, fel na byddo i ddim
jjraph beryglus (yn sicr yr un argraph
j'wol) gael ei wneuthur arno gan Satan na
[echod. Gali temtasiynau flino, ond nis
jlant niweidio, oddi eithr i'w picellau fyned
iliewn i'r ewyllys, a chlwyfo hwnw trwy
sjdynu i ryw gydsyniad â hwynt. A rhag
jjny mae yr lielm yma o obaith yn am-
[fijn y Cristion, os byddo'riawn wneuth-
ad, ac yn cael ei gadw yn ei le ar ei ben
Y mae yn anhawdd tynu hwnw i gyn-

1 yn bradwriaeth i'w dywysog, yr hwn sy'n
?ybod ei fod yn bresennol yn ei ffafr ef, ac
\ disgwyl yn ddiammheu y gelwir ef ym
len ychydig i'r sefyllfa uchaf yng ngallu

Laa^'
Na> yng ngweitûdy anfoddlon-

Jpd y mae arfau bradwriaeth a gwrthry-
I yn cael eu lìunio. Pan fyddo deiliaid
I meddwl eu bod yn cael eu hesgeuluso
b eutywysog, ac nad oes dyrchafìadau na

gwobrau mawrion yn rhagor i'w cael gan-
ddo; y mae hyn yn eu meddalhauidderbyn
pob argraphiad o anufudd-dod a gais neb
rhyw elyn i'r brenin ei roddi ainynt. Fel
gwelwn yn yr Israeliaid, y rhai, pan fedd-
yliasant fod gwyr Iudah (y llwyth yr oedd
y brenin o hono) wedi cael ei íioll ífafr ef,

neu o leiaf, fwy nag oedd yn ei ddangos idd-
ynt hwy ; mor fuan y darfu i chwa neu ddau
o udgorn terfysgus Seba eu tynu i wrthry-
fel yn erbyn eu harglwydd ! " Nid oes i

ni (ebe Seba) ddim rhan yn Dafydd, nac
etifeddiaeth i ni ym mab Iesse—pawb i'w
babell, O Israel ;" 2 Sam. xx. 1. A gwel-
wch mor gyflym y mae y tân gwyllt yma yn
ymledu (adn. 2) ;

" Felly holl wyr Israel a
aethant i fyny oddi ar ol Dafydd, ar ol Seba."
Fel hyn, os unwaith y meddylia yr enaid
nadoes iddo ran yn Nuw, nac etifeddiaeth
oddi \yrtho, nis gwn am un pechod mor fawr
na ddichon udgorn y temtiwr ei dynu iddo.

2il. Megys y mae yr helm yn cadw pen y
milwr rhag cael ei glwyfo, felly hefyd ei
galon rhag llesmeirio. Mae yn ei wneuthur
yn hyf a diofn yng nghanol cleddyfau a
bwledi Goliath, gyda'i helm o bres a'i

addurniadau ereill, mor eofn á hyderus y
daeth ym mlaen ! fel pe buasai wedi ei gau
i mewn â'i arfogaeth nes bod yn ammhos-
sibl i un arf ddwyn iddo y genadwri o
farwolaeth. Hyn a'i rhoes ef i rodio mor
grib uchel, ac i waradwyddo byddin gyfan,
nes aeth ei fywyd o'r diwedd yn dâl am ei
falchder a'i ynfydrwydd. Ond dyma helni

!

pwy bynag a'i gwisgo, ni ddaw ì gywilydd
byth o herwydd ei dduwiol ymffrost. Mae
Duw ei hun yn rhoddi cenad iddo ym-
ffrostio ; ac efe a'i gwna yn dda iddo (Esa.
lxix. 23); " Ni chywilyddir y rhai a ddis-
gwyliant wrthyf fì." Hyn a wnaeth
Dafydd dduwìol mor galonog yn nghanol ei
elynion j

" Pe gwersyllai llu i'm herbyn. nid
ofna fy nghalon j" Salm xxvii. 3. Ni' ad-
awai ei obaith i'w galon gymmaint a churo
o'i fewn, gan ofn dim a allent wneuthur iddo

:

yr oedd ganddo ei helm o iachawdwriaeth am
dano : ac am hyny fe ddywed, " Ac yn awr
y dyrcha efe fy mhen goruwch fy ngelynion
o'm hamgylch ;" adn. 6. Nisgalldynfoddi
cyhyd ag y byddo ei ben uwch law y dwfr.
Yn awr, swydd briodol gobaith yw gwneud
hyn i'r Cristion mewn amseroedd o berygl
{Luc xxi. 23); "A phan ddechreuo ypethau
hyn ddyfod, edrychwch i fyny, a chodwch
eich penau ; canys y mae eich ymwared yn
nesau." Amser rhyfedd ! fe allai 'un feddwl
i Grist beri i'w ddisgyblion godi eu penau
ynddo ! Pan y cânt weled dynion ereill yn
" llewygu gan ofn, a disgwyl am y pethau
syddyndyfodaryddaearj" adn. 26. Etto,
dyma amser codiad eu haul hwynt, pan ymae haul ereill yn machludo, a thew dy-
wyllwch yn eu gorddiwesj o herwydd yn
awr y mae gwledd y Cristion yn dyfod^ am
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yr hon y disgwyliodd ei obaith cyhyd; " Y
mae eich yuiwared yn nesau."
Dau beth a baraut i'r peu fod yn isel—ofn

a chywilydd : y niae gobaith yn dadlwytho

y Cristion o'r rhai hyu ; ac felly yn gwahardd
iddo ostwng ei ben fel dyn diobaith. Cyni-
merwch hyn yu eglurhâd ar y geiriau.

Yr wyf yn dyfod bellach at yr un pwynt
cyôredinol o athrawiaeth sydd i fod yn des-

tyn ein holl ymddiddan ar y darn hwn o
îirfosaeth.

PENNOD IIL

/Lm ddefnyddioldeb gobaith yn milioriaeth y Crist-

ion, a'r gweithredoedd arddcrchog y pâr iddo

anturio arnynt.

Athr. Y mae gobaith yn ras o ddefnydd a
gwasanaeth neillduol i ni, tra y parhao ein

milwriaeth ysbrydol a'n gyrfa Gristiouogol.

Fe'n cyfarwyddir i "gymmeryd helm yr

iachawdwriaeth," ac nid ar achos anghy-
ffredin, ac yua ei grogi i fyny nes delo caledi

o'r fath drachefn i beri i ni ei dynu i lawr

a'i ddefnyddio. Ond y mae yn rhaid i ni ei

gymmeryd a'i wisgo yn barhaus, hyd nes y
cymmero Duw yr helm yma oddi ar ein pen
i roddi coron o ogoniaut yn ei le. Y mae yr
apostol yn ein cynghori i fod yn sobr, a go-

beithio yn berffaith, neu hyd y diwedd : 1

Pedr i. 13. Y mae rhai o'r pethau sydd yn
offer rhyfel o ddefnydd, dim ond yn awr a
phryd arall, megys ysgolion i ddringo mur
tref neu gastell ; ac ar ol y tro fe'u gosodir

o'r neilldu, ac ni welir eu heisieu dalm o

amser. Ond y mae yr helm o ddefnydd
gwastadol : bydd aruom ei heisieu tra y par-

hao ein rhyfel â phechod a Satan. Nia y

w

y Cristion islaw gobaith tra y byddo ei

fywyd ar gael ; nac uwch law gobaith tra y
byddo heb gyrhaedd y nef . Yn wir, pan un-

waith y caffo fyned tu mewn i byrth y ddinas
ogoneddus hono, yna, yn iaoh obaith, a
chroesaw gariad am byth. Gall ddywedyd
gyda'r merthyr duwiol, Y mae arfogaeth yn
weddus ar y ddaear, ond gynau gwyuion yn
y nef. Y mae gobaith yn myued i'r maes
ac yn gweini i'r Criation nes byddo y frwydr
ddiweddaf wedi ei hymladd a'r dydd wedi ei

enuill ; ac yua ffydd a gobaith yughyd â'i

dygant yng ngherbyd yr addewid i borth y
nef, lle y rhoddaut ei enaid i fyny i ddwy-
law cariad a gorfoledd, y rhai a safant yn
barod i'w ddwyn i wynfydedig bresennol-

deb Duw.
Ond fel y llefarwyf yn fwy neillduol am

wasanaethgarwch gobaith i'r Cristion, a'r

amryw swyddau y mae yn gyflawni iddo;

mi drefnaf y cwbl dan y pedwar pen can-

lynol :

—

1. Y mae gobaith yn gosod y Cristion

ar weithredoçdd rhagorol ac ardderchog.

2. Fe'i gwna yn ddiwyd a ffyddlawn y
y gwasanaeth gwaelaf.

3. Y mae yu ei gadw yn y dioddefiada
mwyaf.

4. Mae yu tawelu ei ysbryd pan fydd Dtr
yu oedi hwyaf cyn cyflawni ei addewidioi

1. Y mae gobaith iaehawdwriaeth j

gosod y Cristion ar weithredoedd rhagoj
ac ardderchog. Gras ydyw wedi ei euì

bethau mawrion. Fíydd a gobaith ydyw
ddau begwn ar y rhai y mae holl anta

iaethau ardderchog y Cristion yn trc'

Megys y mae gobaith aniauol yn auuog dyij

ion anianol i'r anturiaethau sydd yn enni

iddynt enw y byd, felly y mae y gobaill

uefol yma yn effeithio ar y saint yn eu ma
erion hwythau. Beth sydd yu peri i'r mai
siandwr werthu tai a thiroedd, a morio i

holl feddiannau agos i ben draw y byd, tm|
filoedd o beryglon oddi wrth wynt a thonaj
a môr-ladron hefyd, ond gobaith o enn
chwaneg trwy yr anturiaeth galonog ymJ
Pa beth sydd yn peri i'r milwr dewr ruth
i'r frwydr boeth, 'ie, i safn angeu ei hun, oi[

gobaith o gipio clod ac ysbail allan o'idda
I

nedd ef ì Gobaith yw ei helm, ei darian, í|

gwbl, yr hwn a bâr iddo chwerthin yi

ngwyneb pob perygl. Mewn gair, pa be
sydd yn peri i'r ysgolhaig guro ei ymenyc

!

mor drwm, nes y byddo weithiau yn deb;

o'i wanhau wrth fod mewn gormod awydc

'

gyrhaedd dysg, oud gobaith o ddringo rj[

raddau yn uwch mewn adnabyddiaeth o dd.j

gelion natur sy allan o olwg y cyffredin bolli

Er, ar ol ei holl lafur a'i astudiaeth, nes i

byddo ei gorph wedi ei nychu, nid llaw
|

mwyywei ennillna'rdynarwygoeiddwylí
j

a'i liniau wrth ddringo rhyw fynydd cribc
j

yr hwn a fydd ond lle 11wm ac oerllyd, i|

cymmylau o'i ddeutu, a'i fwyniant arno :

bydd nemawr ond hyn, y gall efe edryji

dros benau rhai ereill, a chanfod rhywfai,

ym mhellach. Yn awr, os yw y fath obaii

gwael ag a fedd y rhai hyn yn peri ymegii

adau cyn gryfed i gyrhaedd y pethau sai

yma sydd â rhan o'u gwerth yn tardduoc
wrth ddychymmygion dynion am danyri

oni raid fod gobaith y Cristion yn fwyj
effaith i'w gyffroi ef i ymgyrhaedd i

!

bethau ardderchocach ? Cymìnerwch y(i

ydig esamplau.

DOSB. i.

laf. Y mae y gobaith yma yn ennyny
Cristion ymroad gwrolyn erbynychwanti
hyuy y rhai oedd o'r blaen yn ei ddal

gaeth. Yr Israeliaid oedd yn gorwedd n
llonydd dan galedwaith yr Aipht, l

wneuthur un cynuyg am ysgwyd yma
yr iau drom, pan ddanfonwyd Moses i

j

iddynt obaith o ymwared yn agosau, ac

cafodd ei air beth crediniaeth gauddyij

rhyfedd y fath gyfnewidiad mawr a wna<|

argraphiad y gobaith newydd hwn aroyij

Y rhai ui feiddient o'r blaea oud prin ad
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[ywed eu griddfanau (gan mor ddigalon

eddynt dan gaethiwed), yn awr, wedi eu
ryfhau gan obaith, hwy feiddiant dori o'u

firehar a theithio tua gwlad yr addewid er

waethaf holl ryra a llid Pharaoh greulawn
îdd yn eu herlid. Yn ddian, fel hyn y
!.ae gydag enaid raewn perthynas i gaeth-

ired pechod. O mor wanaidd a llwfr
' <iyn gwag o'r nefol obaith yma ! Y fath

jiethwas llonydd yn llaw Satan ! Y mae
li' drofedfaingc i bob ffiaidd chwant sathru

í'no. Y mae yn cymmeryd gan ddîafol ei

•chogaeth lle y myn heb betruso : nid oes un
wll mor fadr nas gall ei dynu drwyddo fel

rth edefyn. Y raae yr adyn, druan, yn
wddlawn i'w galedwaith salw, amnas gyr
[e am un gwell meistr na'r hwn sy ganddo,
kc am well cyflog na'r ymdreiglfa yn ei

(leserau anianol, a rydd ei chwantau iddo.

'nd pan ddelo y newydd am iachawdwr-
*.eth i glust yr enaid hwn sydd yn dwylled-

£ gan bechod, ac y rhodder iddo lygaid ys-

[rydol i weled ei raawr ogoniant hi; ac

aegys agen o obaith raai efe yw yr hwn a'i

leddianna hi, os caiff ond calon i newid ei

Mstr a'i wasanaeth. O y fath ddifrod a
;na yr enaid bellach ar ei chwántau ! Fe
jiduneda eu lladd heb arbed, ac a dery ify-

»'rio pa fodd y caiff yr yraadawiad cyntaf a
wyraf â hwynt :

" Y mae pob un sy gan-
po y gobaith hwn ynddo ef yn ei buro ei

!un, megys y mae yntau yn bur ;" 1 Ioan
ji. 3. Y mae yn awr yn edrych ar ei

ìwantau, yn debyg fel y gwnai tywysogar ei

ylwyr cas, allan o ddwylaw pa rai pe gall-

I ddiangc, efe a gawsai yn ebrwydd fedd-

.nnu ei goron a'i deymas : ac am hyny y
Ue yn myfyrio eithaf dial arnynt. Fe all

)d rhyw fwriadau byrbwyll mewn dynion
jiianol yn erbyn eu chwantau, ar ryw an-
|)ddlonrwydd damweiniol a gânt yn awr a
hryd aralì wrth eu dilyn : ond Och ! buan
bydd y cleddyf a dynant i'w herbyn yn y
'ain drachefn, ac y mae yr holl amrafael
k\ dyfod i ddim yn y diwedd. Y maent,
Sl Esau, yn cychwyn allan mewn tymmer
oethlyd a chwyrn ; ond dyma anríieg yn
lyfod oddi wrth eu chwantau, yr hyn sydd
'n eu gwobrw}To rhag gwneud dim i'w her-
'yn ; 'ie, yn eu cymmodi â hwynt, fel megys
^gwnaeth yntau â'i frawd, y gallantsyrthio
r yddfau a chusanu y chwantau hyny, y
:iai, ychydig o'r blaen, yr oeddynt yn by-
ìwth eu lladd ; a hyn i gyd o ddiffyg go-
jaith am y nef, yr hwn a allai gynnyg yn
wch na'i chwantau gwenieithgar ; ac ni

bddlonai i heddwch gael ei glýtio i fyny ar
í gyfryw ammod galed a cholli bywyd
'agwyddol. Yr hwn a fynai gael rhesymau
w arfogi yn erbyn cynnygiadau pechod, ni
'iid iddo fyned ym mhell i'w ceisio ; ond y
!eb a drinia hwn yn iawn, gan ei yru felhoel
'yd y pen, ni bydd arno eisieu llawer yn
aagor, Pa bechod sy na thery hwn i lawr ?

A wyt ti yn oael dy demtio i ryw chwant
anianol ? Gofyn i'th obaith pa beth wyt yn
ddisgwyl fod yn y nef. Ac a elli diym-
roddi i chwareu yr anifail ar y ddaear, yr
hwn wyt yn gobeithio bod fel yr angyíion
pur a sanctaidd yn y nef ? Ai pechod o elw
sydd am dy lygattynu ? Ai nid ywgobaith
am y nef yn gyfaredd digon cryf i swyno y
cythraul hwn? A all aur gael lle mawr
gyda thi, yr hwn wyt yn gobeithio bod yn
etifedd o'r ddinas hono nad oes ynddi bris
yn y byd ar aur ? Pa ham y dywedir am y
lle gwynfydedig hwnw ei fod wedi ei bal-
mantu âg aur, ond i roddi i ni wybod y caifT

ei sathru yno fel peth diwerth ? Ac aroddi
di yn awr yn dy galon y peth a fydd cyn
byddo hir dan dy draed ? Ai y pechod o
ymddial sydd wrthyt? Onid wyfc yn go-
beithio am ddiwrnod pan y dadleu dy anwyl
Waredwr dy achos ? A pha raid i ti ddwyn
ei waith o'i law ? Bydded hwnw yn farnwr
iddo ei hun sydd heb obaith : y raae barnwr
yn dyfod a gymmer dy blaid di.

DOSB. II.

2il. Y mae gobaith yn urddasu ac yn gallu-
ogi y Cristion i ddiystru y byd presennol,
ei rwysg, ei drysor, a'i blescr, gan yr hwn y
mae y lleill o ddynolryw bob un yn cael e'u

dal yn gaeth, fel carcharor â'i gadwyn am
ei goes. Pan unwaith y canfyddo ffydd y
wlad dda sydd gan y Cristion yn y nef, ac y
dechreuo ei obaith syllu arni fel y lle a gaiff
efe feddiannu ar ei symmudiad o'r byd, y
mae dedwyddfyd y ddaear ar hyn yn myned
yn wael ei fri ganddo, a'i obaith oddi \vrthi

yn hawdd iddo ei ollwng o'i law. Ië, gall
ymadael â'r hyn sydd ganddo o dyfiad y byd
hwn (pan alwo Duw ef i hyny) mor rydd
ag y rhanodd Alecsander y dinasoedd a
gymmerodd ; o herwydd ar ol i hyn fyned
ymaith, bydd ganddo amgenach gobaith nag
oedd gan y penadur hwnw i fyw arno. Y
mae gobaith am y nef yn bychanu y byd
ym meddyliau y Cristion. Nid yw yn awr
ddim mwy ganddo na'r asynod gan Saul ar
ol ei eneinio. Fe ddywed hanes i ni am rai
o'r Tyrciaid, eu bod ar ol gweîed bedd Ma-
homet, wedi tynu eu llygaîd allan rhag eu
halogi âg unrhyw wrthddrych cyffredin, ar
ol cael y fraint o edr^'ch ar le raor gyssegr-
edig.^ Yr wyf yn sicr fod golwg ffydd ai'

ogoniant y nef, palas y Duw mawr, wedi
gorchfygu llawer enaid grasol, fel y dymun-
asant i Dduw gau en llygaid â marwolaeth.
Fel yr hen Simeon, yr hwn ni fynasai fvw
ddiwrnod yn hwy ar ol yr awr wynfydedig
hono, ym mha un y gwelodd ei lygaid iach-

awdwriaeth Duw. Yr oedd Abraham, yn-
tau, yn meddu gobaith yr iachawdwriaeth
yma ; ac am hyny, " efe a ymdeithiodd yn
nhir yr addewid megys mewn tîr dieithr;

canys disgwyl yr ydoedd am ddinas ag iddi
s^dfeini, saer ac adeiladydd yr hon yw Duw ;"

Heb, xi. 9, 10, Buasai Canaan yn ddigon dífc
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ganddo, pe na roddasai Duw iddo wybod-
aeth ac addewid am y nef, mewn cynimhar-
iaeth â'r hon nid ydyw Canaan beìlach ond
Cabul, tir bawlyd, yn ei olwg ef. Felly y
dengys Paul i ni, nid yn unig y meddyliau
gwael oedd ganddo ei hun am y byd, ond
hefyd farn yr holl gredinwyr y tyfodd eu
gobaith i radd osefydliad cysson ;

u Canys ein
hymarweddiad ni sydd yn y nefoedd, o'r lle

hefyd yr ydym yn disgwylein Iachawdwr ;*'

Phil. iii. 20. Y mae yn gosod y sant â'i

gefn ar y ddaear ; ac yn tynu ei reswm oddi
wrth eu gobaith, " o'r lle yr ydym yn dis-

gwyl," ccc. Yn wir, y mae yn rhaid i'r neb
a edrycho ar y nef edrych oddi ar y ddaear.
Nis gall llygad yr enaid mwy na Uygad y
corph fod i fyny ac i waered ar unwaith. Y
mae arweddiad pob dyn lle y byddo ei obaith
yn disgwyl yr elw a'r ennill mwyaf. Ceir y
publican yn eistedd wrth y dollfa ; dyna y
lle y mae efe yn elwa. Ceir gwr y llys yn
sefyll wrth benelin ei dywysog. Y mars-
îandwr, os mynwch ei gael yntau, edrycliwch
am dano yn ei ystordy neu y gyfnewidfa.
Ond y mae gobaith y Cristion yn ei ddwyn
ef heibio i'r holl ddrysau hyn : nid yma y
mae fy ngobaith i, medd yr enaid; ac am
hyny, nid yma y bydd fy nghynniweirfa : y
mae fy ngobaith yn y nef, o'r 11 e yr ydwyf
yn disgwyl fy Iachawdwr, â'm hiachawdwr-
iaeth gydag ef; yno yr wyf yn byw, yn
rhodio, ac yn aros. Nid oes ond gobaíth
safadwy ac ar iawn sail am iachawdwriaeth
a wna i obaith bydol y creadur wywo. Ni
ddichon calon dyn yn y byd yma ddioddef
bod heb obaith : ac os na bydd ganddi obaith
nefol, y mae yn rhaid iddi droi i mewn i'r

ddaear i fenthyca un yno o'r fath a allo gael.

Yn wir, pa beth a gyttuna yn well â chalon
ddaearol na gobaith daearol? A'r hyn a
fyddo yn obaith gan ddyn, er gwaeled a sal-

ed fyddo, y mae yn cael ei brisio yn fawr ac
yn anhawdd ei ollwng o law. Megys y
gwelwn mewn dyn ar foddi, a chanddo ond
chwynoglyn neu frigyn yn ochr y geulan i

gymmeryd gafael ynddo, efe a gymmer ddyr-
nodiau a chlwyfau, îe, bydd farw â hwn yn
ei law yn hytrach na'i ollwng. Nid oes dim
a wna iddo ymadael âg ef, ond yr hyn y mae
yn gobeithio a ettyb yn well i'w gadw rhag
boddi.

Dyma fel y mae gyda'r dyn sydd â'i

obaith yn y ddaear, ac yn disgwyl ei holl

hapusrwydd oddi wrthi. O! fel y.mae y
fath un yn gwasgu ac yn glynu wrth y byd

!

y mae mor hawdd i chwi berswadiollwynog
i ddyfod allan o'i dwll, Ue y diangodd rhagy
cn, a chael ganddo yntau fwrw ymaith ei

obaith ! Na : y mae yn andwyol heb yr elw
hwn a'r anrhydedd acw: dyna y peth y mae
wedi gosod ei obaith ynddo ; ac y mae go-

baith a bywyd yn wastad yn un afael. Dy-
chrynwch a bygythiwch ef â'r peth a fynoch,

y mae calon y dyn fy th yn cydio yn ci thrysor.

Ië, teflwch dân uffeni i'w fynwes, a dywec
wch wrtho y bydd i'r cariad yma at y by<
a gwneuthur aur yn obaith iddo, ei ddamn
mewn dydd a ddaw ; er hyny, dal ei ffordlä

a wna efe. Y mae Ffelics yn esampl gynH
mhwys o hyn : Act. xxiv. 26. Fe bregel
odd Paul yn daranllyd iddo ; ac er fod I

pregethwr o flaen y faingc, a Ffelics arni h
etto fe arfogodd Duw y gair, nes crynodij
gwr wrth glywed y carcharor yn yniresyn
am gyfiawnder, a dirwest, a'r farn a fyä

'

Etto y dyn hwn, er fod ei gydwybod meii
poen dirfawr gan arswyd y farn, á rhyfl
wreichion o lid dwyfol wedi'ennyn o'i few
gallai ar yr un pryd fod yn danfon ei galcS
ar neges gybyddlyd, i edrych am wobr : ;fl

am iddo fethu cael hyny, fe adawodd !

j

ffyddlawn was hwn i Dduw yn nwylaw I
elynion gwaedlyd. Yn adn. 26, dywedir I
fod yn gobeithio y rhoddid arian iddo ain

j

.-

ollwng ef yn rhydd. Ond fe'i siomwyd 1
am ei farchnad ; o herwydd megys y daril
i'w obaith ffiaidd ef am rywfaint o ariMl
beidio gollwng Paul yn rhydd, felly y darJj
i obaith nefol beri iddo ífieiddio prynu

]
ryddhâd â gwobr.

DOSB. III.

3ydd. Y mae y gobaitli yma o iachaw. I

wriaeth lle y byddo yn gadìirn yn gwneudl
Cristion yu fywiog ac yn wresog dros DduJ
Fe'i gelwir yn obaith bywiol : l Pedr L I
Y rhai sydd yn ei feddu ydynt ddewrioill
chwi ellwch ddisgwyl am fwy o waith ga:U
ddynt, ac heb gaeì eich somi. Pa haui

|mae dynion yn bl ac jn drymllyd yi|

ngwasanaeth Duw ? Yn ddiau am fod
<j

gobaith felly. Y mae diobaith a difywyd ý .

cydfyned. Nid rhyfedd fod y gwaith li< I

fyned rhagddo yn hwylus, pan fyddo djil
ion yn ddiobaith neu yn wan eu gobaith a I

gael eu cyflog. Yr hwn sydd yn meddwl I
fod yn gweithio am chwibaniad, fel y d.l
wedwn, ni chwibiana wrth weitliio : ;'

\

meddwl yw, ni bydd yn awchu3 a siril
uwch ei ben. Mae y cwsmcr goreu yn si«l

o gael ei wasanaethu yn oreu ac 3-11 gyntai

a hwnw a gyfrifwn yn gwsmer goreu, ^jj
hwn yr ydym yn gobeithio a fydd yn dalj

j
goreu. Os meddyliwn y bydcÍDuw felly. ;N

a adawn bob peth i wneuthur ei wait'
j

Hyn a wnaeth i Paul ymrwymo mor be
]

yngngwasanaeth yr efengyl, ìiyd yn oed <fl

golíi ei holi gyfeillion daearol a gosodeiei)!

ioes mewn enbydrwydd
;
gobaith yr addewi

oedd yn ei olwg : Act. xxvi. 6. Hyn a ba
j

odd i'r Israeliaid ereill ocdd yn ofni Du
ganlyn y gorchwyl o dduwioldeb Jii<»r dj

[adn. 7) :
" I'r hwn addewicl y niae ein dei

ddeg llwyth ni heb dor yn gwasauaeth
Duw nos a dydd, yn gobeitìiip dyfocl.

Craffwch, y maent yn ddyfal ac yn ddiai

wadal; yn rhedeg mewn llawn brys; y
ymegnio megys mewn gyrfa, a hyn nos

dydd, hcb sefyll na gorphwys ar flford<
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d yn cyrcliu ym mlaen o hyd. A pha

thsydd yn eu cadw mewn anadl 1 Yn
r
>
ygobaith o feddiannu o'r diwedd yr

îhawdwriaeth a addawyd. Nid oes dim

well na gobaith wecli ei gryfbau a'i iawn

^fnyddio, er rhyddhau yr enaid oddi wrth

lem afiach o syrthni a difaterwch yng

\jtfianaeth Duw. Y physygwriaeth pen-

dol y mae yr npostoì yn ei fawr gan-

iwl at yr afiecbyd hwn (ìlcb. iv. 11, 12):

Wy ydym yn chwennyoh fod i bob un o

ínoch ddangos yr un diwydrwydd,
_
er

,vyn llan sicrwydd gobaith hyd y diw-

d; fel na byddoch fusgrell."

DOSB. IV.

Uydd. Y mae gobaith yn codi yn y Crist-

ì'awydd duwiol am bellach cyrhaeddiad-

yn enwedig pan y tyfo i beth nerth. Po
ìiaf y cyfyd ein gobaith am iachawdwr-

Uh, mwyaf yr ymeanga ein calonau mewn
l muniadau sanctaidd (Rhuf. viii. 23): " Ac
,i yn unig y creadur, ond ninnau hefyd, y
aisygenym flaenffrwyth yr Ysbryd, yr

jlym ninnau ein hunain hefyd yn ochen-

ìio ynom ein hunain, gan ddisgwyl y mab-

ysiad, sef prynedigaeth ein corph." Gall-

ti feddwl y byddai llawenhau ani yr hyn sy

înddynt eisoes yn fwy gweddus i'r rhai

•n nag ochain ara yr hyn nid oes ganddynt.

,vy sy haws iddynt aros yn hir heb eu cin-

w na'r rhai a gawsant bryd da yn y boreu ?

yma y modd y mae yn naturiol, ond nid

i ysbrydol. Diammheu bod melusder y
henffrwyth a brofasant wedi lloni eu hys-

lydoedd, ond y meddyliau am yr hyn oedd

t ol a barodd iddynt ocheneidio. Y mae
baitb yn disgwyl am y cwbl ; ac nis gâd

enaid eistedd i lawr yn foddlawn nes y
'ddo y dysglau ar y bwrdd—holl ffrwyth

aes yr addewid wedi ei fedi a'i gasglu i

swn. Iè', po mwyaf fyddo y Cristion wedi

dderbyn mewn ffordd o ernes, dyfnaf

dd yr ocheneidiau a bâr gobaith i'r enaid

irchu am yr hyn sydd yn ol. A hyny
,(laf.) Am fod y blaenbrawf yma yn
)vneud y Cristion yn fwy cydnabyddus â

|iwenydd y nef ; ac felly yn helaethu ei

ileall, i ddirnad yn well am y dedwyddfyd
fwynheir gan y rhai sydd wedi cyrhaedd

.10. Ac y mae yn rhaid i chwanegiad ei

ybodaeth helaethu ei ddymuniadau, ac i'w

iíymuniadan dori allan yn ocheneidiau wrth
iddwl am y gwin melus, yn pbiolau llawn,

f y saint mewn gogoniant, tra y mae efe

|i byw lle nid oes ond diferyn i'w gael, yr

|m nid ydyw yn ei ddigoni, ond yn ennyn

i
syehed. Mae yn haws, bellach, i hwn
iwytuyma i'r nef na chyn iddo wybod
; mniain t. Tebyg ydyw i un yn se fy 11 wrth
lvws, a thu niewn iddo liaws yn eistedd

Irth wledd fras : y mae yn eu clywed, mor
jiwen ydynt; trwy dwíl y clo y mae yn
|.veled yr amrywiaeth sydd o'u blaenau; ac

rth yr ychydig y mae yn ei lyfu ar y

dysglau a ddygir allan, y mae yn deall y fath

ddanteithion sy ganddynt. O ! fel y chwen-
nych hwn am ran o'u harlwy, tra y mae un
arall yn ddifater am dano, sydd heb glywed
neu wedi clywed yn unig ac heb broti o'u

gwledd. Po nesaf fyddo enaid i'r nef, a
pho mwyaf a wypo am ei dedwyddwch,
mwyaf fydd ei hiraeth am newid ei fyd.

Nid oes neb yn gwaeddi mwy am y nef na'r

rhai sydd yn mwynhau mwyaf o honi : mae
pob oed yn faith yng ngolwg y rhai hyn.

Eu cwyn barhaus yw, " Pa ham yr oeda ei

gerbyd ddyfod ? pa ham yr arafodd olwyn-
ion ei gerbyd ?" Y mae y flwyddyn olaf yn
ymddangos yn hwy i'r prentis na'r holl am-
ser o'r blaen, am ei fod ef yn awr yn nes i

ddyfod yn rbydd. Ac os ydyw oedmorflin
i'r enaid yma, pa beth ynte yw colii llewyrch

gwynebpryd Duw, pryd y mae ei obaith am
iachawdwriaeth wedi cynnyddu trwy gyf-

raniad melus yr Ysbryd ac aml fiaenbrawf

o ogoniant ? Diammheu fod marwolaeth i

Moses, mor agos i Ganaan, ar ol proíi o
ffrwythau y wlad gan yr ysb'iwyr, mewn ys-

tyriaeth, yn dra anhawdd i'w chroesawu. Y
mae colli plentyn wedi tyfu i fyny, pau
fyddom megys ar fedi ein disgwyliad oddi

wrtbo, yn fwy na cholli dau yn y cryd, pan
fyddo ein gobaith yn eu cylch heb eu hir

feithrin. Ni ddichon y Cristion, y mae yn
wir, golli ei obaith yn llwyr ; etto, gall ei

obaith gael ei wanhau a'i dcíal yn ol, fel

gwanwyn cynnar gan weddillion o hin oer,

yr hou sy'n gwasgu yn fwy am fod gwres
yr haul o'r blaen wedi peri i'r llysiau dori

allan. Ac felly y mae colli gwynebpryd
Duw yn gwneuthur yr argraph fwyaf
athrist ar y rliai hyny, yn anad neb, sydd
â'u disgwyliad wedi myned ym mhell, a'u

prawf o ddaioni Duw wedi eu dysgu i law-

enhau dan obaith gogoniant. Bod i'r enaid,

yn awr, gyfarfod á darostyngiad dan g
yr Hollalluog, a'i roddi i rodio mewn ty-

wyllwch trwy attaliad o'r Jlewyrchiadau

nerthol a fu arno : O mor ddychrynllyd y
rhaid i'r cyfnewidiad disymmwth hwn fod

iddo!
(2il.) Mae y cyrhaeddiadau yma o rasneu

gysur yn calonogi yr enaid i ddisgwyl

®hwaneg etto ; ac felly yn cyffroi y Cristion

i ymwasgu ym mlaen am gyflawn wobr.

Gwelwch yn Dafydd, JSalm lxiii. 7 ;
" Canys

buost gynnorthwy i mi; am hyny yng
nghysgo'd dyadenydd y gorfoleddaf." Mae
y rhodd bresennol yn ei osod i lawenhau
mewn gobaith o'r hyn sydd etto i ddyfod ; a

thrwy effaith hyn y mae yn llawn awydd
am chwaneg, fel yr ymddengys wrth ei eiriau

nesaf (adn. 8), "Fy enaid a ln wrthyt." Ac
nid rhyfedd, os ystyriwn fod y proíiadau a

rydd Duw i'w bobl, â'r amcan yma yn ar-

graphedig arnynt, sef i godi disgwyliadau

ynddynt am drugareddau yn chwaneg oddi

ar ei law ; " Ac m\ a roddaf iddo ei gwiu-
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llanoedd o'r fan hono, a dyffryn Achor yn
ddrws gobaith ;" Hos. ii. 15. Adroddymae
Duw yno wrth enaid dychweledig newydd ei

ddwyn i mewn i'r cyfammod, y fath fendith-
ion a gyfrana efe arno fel yr hapus ganlyniad
o'i gymmodâ'r nef, a'i briodas â Christ; acy
mae yn bwrw at ei ymdriniaeth âg Israel, y
rliai a ddaethant allan o'r anialwch diflaeth
(lle y crwydrasant ddeugain mlynedd mewn
cjni mawr) i wlad hyfryd a ffrwythlawn

;

a'r ddyfodfa gyntaf iddi oedd yr Achor yma,
yr hwn, pan roddodd Duw ef iddynt, ni

fynai iddynt edrych arno fel yr oedd ynddo
ei hun yn ddernyn bach o dir, ac heb fod yn
werth llawer, ond fel drws yn cael ei agor,
trwy yr hwn yr oedd efe yn cymmeryd
mewn llaw eu harwain i feddiannu yr holl

dir. Ac wrth gredu hyn y darfu i Iosuah,
ac Israel ddwyn eu banerau ym mlaen
gyda'r fath galondid yn erbyn y balchaf o'u

gelynion, gan wybod yn dda nas gallai dyn
gau y drws i'w herbyn gan fod Daw wedi ei

agor o'u blaen. Fel hyn, y mae pob cyn-
northwy neillduol a roddo Duw i'r Cristion
yn erbyn unrhyw lygredd, yn cael ei fwr-
iadu ganddo fel drws gobaith, oddi wrth yr
hyn y gall yr enaid ddisgwyl am lwyr ddi-
nystr yr hil felldigedig o'i fewn. Pan fyddo
Duw yn chwanegu y gradd lleiaf at ein

gras neu ein cysur, y mae yn rhoddi i ni

Achor, neu ddrws gobaith, y bydd iddo ber-

ffeithio y ddau mewn gogoniant. O ! y
fath galondid sydd yma i ti, enaid tlawd, yn
dy ofnau a'th lewygfeydd ! Yr oedd gan
Paul lawer o elynion i'w wrthwynebu yn
Ephesus; ond wedi "wedi agoryd iddo
ddrws mawr a grymus," er ei annogaeth, fe

aeth ym mlaen yn hyf : 1 Cor. xvi. 9. Fel
byddin, pan (ar ol gwrthwynebiad caled gan
eu gelynion, sydd yn ymdrechu eu cadw
allan) y mae drws neu borth y ddinas yn
cael eu taflu yn agored, y milwyr ar hyn a
wasgant i mewn gyda brys, gan floeddio,

Nyni biau y deyrnas. Felly, ar ol hir la-

furio a raawr ymdrechu â Duw am faddeu-
aut pecliod, neu nerth yn erbyn pechod, pan
daflo drws yr addewid yn agored, ac y daw
Duw i mewn â gradd o'i bresennoldeb cyn-
northwyol a chysurol

; yn awr, y mae go-

baith yu bywiocau ac yn peri i'r enaid ddi-

lyn ei orchwyl gyda sel a gwroldeb dau
ddyblyg.

PENNOD IV.

Yn dangos y modd y mae gobaith yn gwncuthur

y Cristion yn hollol foddlawn ar ac yn y lle

gwaelaf a'r gwasanaeth iselaf a appwyntia Duw
iddo.

2. Meoys y mae gobaith yn codi ysbrydy
Cristion i yrngais am wneuihur pethau ar-

dderchog, felly y mae hefyd yn ei wneud y
ffyddlawnynygwasauaethgwaelaf ac iselaf

galwo rhagluniaeth Duw ef iddo. O herwyd
yr un Duw sy'n trefnu i bob dyn ei wait
a'i alwad ag sydd yn trefnu eu preswylf<
ar y ddaear. Mae yn gosod rhai ar u<

fanau y ddaear, ac yn appwyntio iddyn
chwylion anrhydeddus addas i'wlle. Ereií
a esyd efe ar dir îs, gan eu gorchymyn mewj
rhyw gongl dywell i ymarfer â gwaith sydl
waelach dros eu holl fywyd ; ac nid o<f

achos i neb o honom gywilyddio gwneuthi
y gorchwyl y mae y Duw mawr yn ei osc
arnom. Gair gwir sy gan yr Italiaid :

—"Ni
oes neb yn diwyno ei ddwylaw wrth wneu
ei waith ei hun." Yn awr, i galonogi po
Cristion i fod yn ffyddlawn yn ei le ei huil

fe roddodd addewidion sy berthynol i bawl
o'r cyfryw. Mae yr addewidion yn debyg
belydr yr haul, yn tywynu mor nerthol
ffenestr bwthyn y tlawd a phalas y brenii
Ac â'r rhai hyn y mae gobaith yn masnachij
gan eu defnyddio er calondid i'r Cristion y
ei orchwyl. Yn wir, y mae ein ffyddlonde
yn ein galwedigaethau yn atteb i raddau ei|

ffydd a'n gobaith. Yn awr, gellwch sylw
fod Duw yn llunio ei addewid, fel y gall

gryfhau ein dwylaw a'n calonau yn erbyn
digalondid sydd yn fwyaf tebygol i'wgwat
hau yn eu galwedigaethau. Y digalondi
perthynol i alwad uchel a chyhoeddu
swyddogion a gweinidogion yw anhawsdc!

y gorchwyl, a'r gwrthwynebiad a gânt odij

wrth fyd digllawn. Gan Jiyny, y mae
rhai hyn yn cael eu hamgylchynu â'r fat

addewidion ag sy gymmhwys i gadarnha
eu calonau yn erbyn grym a chynddaredi
byd gwrthwynebus :

" Ni'th adawaf ac ni't

wrthodaf; ymgryfhâ ac ymwrola," med
Duw wrth ben-swyddwr Israel : Ios. i. 5, (I

Ac nid annhebyg yw addewid y gweinidod
gan ei fod yn y cyffredin yn cael y cyffoly

elynion, anhawsderau, a digaloudid ; "Ewci
a dysgwch yr holl genhedloedd....Ac wel
yr ydwyf fi gyda chwi bob amser hyd ddi^l

eddybyd;" Mat. xxviii. 19, 20. Drachefr

y demtasiwn sydd yn arferol o ddilyn dyc(

ion mewn galwedigaethau îs, yw eu gwag
der hwynt, yr hyn sydd yn peri anfoddlor'

rwydd a chenfigen mewn rhai, wrth edryci

arnynt eu hunain ar y llawr, a'u brawd wecl

ei ddyrchafu i wasanaeth anrhydeddusach
a thrymder ysbryd mewn ereill, fel pebaer
hwy, megys yr eunuch, yn brenau crinio

{Esa. lvi. 3), yn anfuddiol, ac hcb ddwynar'
rhydedd i Dduw, tra y mac ereill mewn llí

oedd mwy uchel yn gogoneddu llawer a

Dduw yn eu cenhedlaethau. Yn awr, i arl

ogi y Cristion yn y brofedigaeth yma, ac

symmud ei ddigalondid, y mae Dûw yn Y

addewid wedi rhwymo cymmaint gwob
wrth ffyddlondeb yr alwedigaeth waelaf, 1

1

wrtli y fwyaf anrliydeddus. Pa orchw)

mwy gwael nag sydd gan weision ? Ettí
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î(l oes dim llai na'r nef ei hun yn cael ei

addaw iddynt, os yn ífyddlawn. Yn Col.

i. 23, 24, dywedir wrth y cyfryw, "A
iha beth bynag a wneloch, gwnewch o'r

^lon, megys i'r Arglwydd, ac nid i ddyn-

jiiü, gan wybod mai gan yr Arglwydd y der-

íyniwch daledigaeth yr etifeddiaeth ; canys

i-Arglwydd Crist yr ydych yn ei wasan-

thu?' Sylwch yma yn gyntaf, Pa an-

ydedd y mae yn ei roddi ar swydd y gwas
!awd :

" Yv Arglwydd Crist y mae yn ei

[asanaethu." Ië, yn y gorchwyl iselaf sydd

L perthyn i'w swydd : y mae ei drafferth

benus yn wasanaeth i Dduw, yn gystal a'i

leddio a'i wrandaw: o herwydd fe ddywed,
pa beth bynag a wneloch." Sylwch dra-

,iefn ar y wobr a gedwir i'r cyfryw : y mae
pno gymmaint ag a dderbyn y neb a fu

jyddlawn wrth reoli teyrnasoedd ;
" taled-

;aeth yr etifeddiaeth." Fel pe dywedasai

, uw, O fy mhlentyn ! paid a syrthio allan

ith orchwyl gwladaidd a gwael ; cyn byddo
ir, ti gei eistedd mor uchel a'r brenin ; er

|id oes genyt yn awr yr un swydd ag ef,

vto y mae dy dderbyniad yr un, a bydd dy
|obr felly hefyd. Fel hyn gwelwn, megys
> ydym ni yn gosod chwaneg o 'barch yng
^hylch yr aelodau o'n corph a dybiwn ni

ia ammharchedicaf ; felly y mae Crist yn
| addewid yn gosod chwaneg o barch yng
ighylch yr aelodau hyny o'i gorph yntau, y
jiai o herwydd iselder eu lle yn y byd a all-

ìtgaeleu cyfrif yn fwyaf diystyredig. Pa
bynag y byddo gobaith yn fywiog, y

ae yn ammhossibl i'r Cristion lai na
pd yn hyfryd iawn arno gan y fath ddis-

*vyliad. Ië, gwna hyn i'r gwr tlawd wrth
aradr (os bydd yn wir rasoi, ac yn aredig

.ewn gobaith o fedi iachawdwriaeth) fod

or foddlawn i'w le a'i alwad ag ydyw gwr
llys gwychaf. Meddyliwch am hyn, pan
'ddo neb o honoch am ddewis gwasanaeth-
r; os ydych am i'ch gorchwyl gael ei

neud yn ffyddlawn ac o'r galon, rhoddwch
=

; yn nwylaw y rhai a feddant obaith iach-

wdwriaeth, os gellir cael y cyfryw. Bydd
r helm yma eu oadw hwy rhag gwneuthur
iim â chwi er cael cyfle. Yr oedd lacob

n ymboenwr ffyddlawn dros ei feistr,

>aban, ddydd a nos, er nad oedd efe yn
lioddi y driniaeth oreu wrth newid ei gyf-

;>g mor fynych ; ond gwasanaethu mewn
jobaith yr oedd Iacob, a disgwyl ei wobr
janwell meistrna Laban : ahyna'i gwnaeth
I yn ffyddlawn i ddyn anffyddlawn. Ioseph
ntau, ni fynai wneud cam â'i feistr, er ei

.enitio gan ei feistres: fe ddewisodd ddi-

idef ei wg anghyfiawn ef, yn hytrach na
jhroesawu ei chariad anniwair hi. Y mae
irwydd eglur o'r gras yma mewn gwas-
maethwr yn well sicrwydd am ei ffydd-

>ndeb na rhwymedigaeth (bond) o fil o
unnau.

PENNOD V.

Yn dangos 'yr effaith gref sydd gan obaith ar y
Cristion, iho gynnal meim cystuddiau, yn en-

wedig pa help a rydd, a pha fodd.

3. Mae y gobaith yma o iachawdwriaeth
yn cynnal yr enaid yn y cystuddiau mwyaf

.

Amynedd y Cristion yw ei gefn ef, fel pe
byddai ar yr hwn y mae yn dwyn ei feich-

iau ; ac y mae rhai cystuddiau mor drymion,
fel y mae yn rhaid iddo wrth un lled lydan
i'w ddwyn yn hwylus. Ond oni esyd gobaith

glustog yr addewid rhwng ei gefn a'i faich,

fe fydd y groes leiaf yn anhawdd i'w di-

oddef ; am hyny, y mae yn cael ei alw yn
" ymaros ein gobaith ;" 1 Thes. i. 3. Mae
math o amynedd, yr wyf yn addef (ac nis

gyr llawer am un gwell), pan y mae dynion
yn gweithio eu hunain i ryw fath o lonydd-
wch yn eu blinderau, o herwydd nas gallant

wrthynt aG nad oes gwell i'w gael. Dyma
amynedd anobeithiol, fel y gallaf ei alw, ac

fe ddichon fod o ryw ddefnydd iddynt dros

ychydig, a dim ond dros ychydig. Pe bai

anobaith yn feddyginiaeth dda mewn blin-

derau, fe/ gaffai y damnedigion fwy o es-

mwythdra, o herwydd y mae ganddynt
ddigon o hwn pe gwnai les iddynt. Y mae
amynedd arall yn gyffredin iawn yn y byd,

a hwnw yn amynedd hurt a dideimlad
;
yr

hwn, fel llawenydd Nabal, ni phery ond tra

y byddont yn feddwon gan anwybodaeth ac
ynfydrwydd. O blegid cyn gynted ag y
delont atynt eu hunain, i ddeall y cyflwr y
inaent ynddo, dyna eu calonau ynmeirwo'u
mewn. Ond y gwir amynedd yr ^ydym yn

'

son am dano sy ras difrif, ac yn cydbarhau
â gobaith. Pan fyddo gobaith yn fywiog a
gweithgar, y mae yntau yn nofio, 'ie, y
dawnsio mewn trallod, fel llong ddi-agen ar

fôr tymmestlog ; ond pan wanhao y gobaith,

dyna y tonau yn tori i mewn i fynwes y
Cristion, ac y mae yn dechreu suddo, hyd
nes y caffo gobaith eilwaith, trwy lawer o

lafur, afael yn yr addewid, i'w godi uwch
law y dwfr. Hyn ydoedd cyflwr Dafydd
(Sahn lxix. 1); " Achub fì (medd efe), canys

y dyfroedd a ddaethant i mewn hyd at fy

enaid." Pa beth yw ei feddwl wrth ddyfoc3

i mewn hyd at ei enaid ? Yn sicr hyn, bod
blinderau yn gwasguar eiysbryd ; acmegys
yn mynu eu tfordd hyd yn oed i'w gydwy-
bod, gan godi ofnau a phetrusder yno o her-

wydd ei bechodau, nes rhoddi ei ffydd a'i

obaith mewn peth annlwefn, fel nas gallai

dros dro ganfod diwedd cysurus i'w gys-

tudd, ond soddi megys dan ddwfr, yn or-

chuddiedig gan ofnau, fel yr ymddengys
oddi wrth yr hyn a ganlyn (adn. 2); " Sodd-
ais mewn tom dwfn, lle nid oes sefyllfa."

Y mae yn cyffelybu ei hun i un mewn sigl-

en, yn methu cael gwaelod. A cbraffwch o

ba le y daeth ei flindeíf,, a pha fodd y daeth

y dyfroedd i mewn (adn. 5); "0 Dduw, ti a

adwaenost fy ynfydrwydd ; ac nid yw îy
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nghamweddau guddiedig rhagot." Yroedd
y gwr duwiol yma dau ryw euogrwydd uew-
ydd ; a hyn a'i gwnaelh mor anghysurus yu
ei gystudd. Yr oedd yii gweled èi bcchod
yri ugwyueb ei drallod, ac yii proü mcai o

wg Duw o'i hcrwydd ; a hyny a wnaeth y
belen mor chwerw. Ae aru hyny, pau un-
waith yr ymostyngodd mewn cyffea alarus

o'i bethod, ac y cafodd awyr ryddrhyngddo
a'r nefoedd, fel ag i allu credu maddeuant
o'i bechod, a gobeithio am newyddiou da
drachefn oddi wrth Dduw; yna, y mae yn
ail gaífael ei dymraer felus, ac yu gallu cauu
yn yr uu cystudd lle yr oedd o'r blaen yn
soddi.

DOSB. i.

Ond yn fwy neillduol, yr wyf i ddangos
pa effaith nerthol sy gan obaitíi y Cristiou
mewn cystndd ; a pha fodd ? Yn gyntaf,

Pa efiaith sy ganddo ?

laf. Y mae yn ei lonyddu dan gystndd.
Fe geidw heddwch yu y galon ;

yr hon, yn
amgen, a fyddai yn fuan mewn terfysg.

Auhynaws iawn fydd enaid heb obaith : un
pryd, fe gyhudda Dduw ; bryd arall, fe ym-
seua âg oíferynau. Nis gall orphwys yn
hir ; ac nid rhyfedd, tray byddo gobaith heb
fod jmo i'w siglo i gysgu. Y mae gan
obaith allu hynod i lonyddu }'sbryd anynad,
pryd nad oes dim arall a'i gwua ; fel y ígall

y fam ddistewi cri y plentyn wrth roddi ei

bron iddo, pryd y mae y wialen yn peri iddo

waeddi mwy. Dyma y ffordd a gymmerodd
Dafydd, ac fe'i cafodd yn dyciannol. Pany
mae ei enaid yn aflonydd o herwydd ei gys-

tudd presennol, y mae yn ei osod wrth fron

yr addewid ;
" Pa ham, fy enaid, y terfysgi

ynof
;
gobeithia yn Nuw ;" Salm xliii. 5.

Ac yma y mae ei enaid yn cael hûn melus,

fel y plentyu â'r fron yn ei safn. Ac mai
honoedd ei ifordd arferol ef, ni aallwnfedd-
wl wrth yr aml esamplau a gawn i'r perwyl
yraa. Yr ydyra yn ei gael yn cyraraeryd y
ífordd hon dair gwaitli mewn dwy Salm, y
xlii a'r xliii. Pan fu Aaron a Miriam mor
anfoesol wrth Moses, ac yn arfer iaith mor
anweddaidd am dano

(
Num, xii), diammheu

ei fod yn otìd blin i ysbryd y gwr sauctaidd

hwnw, ac yn chwanegiad i'w dristwcb, i ys-

tyried o fwa pwy y daeth y sacthau llym-

ion ; etto, tewi wnaeth Moses, gan ddisgwyl

wrth Dduw am ddwyn ei ddiniweidrwydd
i'r goleu. A diamraheu fod ei amynedd
wedi ennyn sel Duw yn fwy o'i blaid, wrth
weled y gwr llariaidd hwn yn cael cam, yr

hwn a feiddiai ymddiried iddo am ei enw
da ; a buan y sychodd efe ymaith y budr-
eddi a daílasaut hwy arno, cyn ygallai beri

rhagfarn ato ym meddyliau ereill. Yn wir,

y mae gradd fawr o'r disgwyliad yma wrth
Dduw am ymwared o drallod, yn sefyll

mewn duwiol ddisfeaWrwydd (ftalm lxii. 1):

" Wrth Dduw yn unig y disgwyl fy enaid
;

ç hono ef y daw fy iachawdwriaeth ;" neu
;

fel y mae yr Hebraeg, Y distawa fy enaíò

Trugaredd fawr, mewn cystudd llym, ydy^
cael ein synwyrau corphorol, i'u cadw yi

llonydd heb wylltio a gorphwyllo, ond tru

garedd fwy yw cael y galon yn ddistaw a
amyneddgar. Y mae yn amlwg fodjMt
hawdd gan y galon fyned i annhymm
pen. Ÿn awr, yr hyu ydyw yr ysbwng i'

gwn mawr, pau fyddo yn boeth wrth i

saethu o hono, hyny yclyw gobaith yr enai

mewn amlder o gystuddiau
; y mae yn tyiu

meru ac yn llarieiddio yr ysbryd rhag <

fyned yn ddrylliau, a thori allau i feddyiia

neu eiriau caledion yn erbyn Duw.
2il. Y mae y gobaith yma yn llenwi y

euaid helbulus â'r fath dumewuol lawenyd
a chysur, fel y gall chwerthin tra y mae I
dagrau yu ei lygaid ; ocheaeidio a chanu fi'

uu anadl : fe'i gelwir yn orfoledd gobaith

Heb. iii. 6. Ac nid yw gobaith un amsery
dwyu mwy o orfoledd i niewn nag mo»
cystudd. Ar gwmmwl dyfrllyd y mae y
haul yn tywynu i beri y lliwiau hawddfll
sy'n yrenfys (ffliu/ v. 2, 3): " Yn gorfoledd

dan obaith gogoniant Dnw : ac nid hynyy
unig, eithr yr ydym yn gorfoleddu mew
gortlirymderau." Gorfoledd ydyw y grad

uchaf o lawenydd, pan y mae mor fawr fcll

nad oes modd i'w gadw o fewn mynwes
Cristion, ondvy myn dori allau mewn rhyv|

ddaugosiad o'i rym, a gadael i ereiil wyboJ

y fath wledd sydd oddi mewn. Mae tfyn I

non y cysur yn llawn iawn pan y mae
;||

llawenydd yn ymdywallt trwy y geuau. Áf
y mae yr holl lawenydd hwn sy'ngwledda; I

Cristion adfydus yu cael ei ddanfon i mcwJI
gan obaith ar draul Crist, yr hwn a d<larpar I

odd i'w bobly fath annhraethol ogoniantyra

ynef ag a'u ceidw^rhag ymollwng danygorll
thrymdcrau sy'n eu eyfarfod ar y ífordH

ato. Mae gobaith yn tori blwch enaint yl
addewid uwch beu y Cristion, ae felly yjl

taenu ei gysuron ar led yr euaid i
!

sv loni a[l

fywiocau yu ei lewygfeydd ; ac hefyd i iach I

au yr archollion, a symmud y poen y maa cll

galon ef yn gael oddi n-ith ei gy.studi|l

Hyn a ddywed yr apostol yn y lle a enwy
j

!

eìsoes (adn. 5); " A'gobaith ni ehywilyddi;

am fod cariad Duw wecü ei dywallt yn ei t

calonau ni." Y mae dau ras uwch law
j

lleill yn cael eu defnyddio gan Grist i lenw j

yr enaid â llawenydd, y rhai hyn yw ffyd I

agobaith, o herwydd eu bod yn cyrehu e

holl win oddi allau. Gwaith tfydd ydyy
mynegi i'r enaid yr hyn a wnaeth Crj
drosto, a'i ddiddanu â hyny. Y mae gobait

yntau yn bywiocau yr enaid â newyddiu

am yr hyn a wna efe etto ; felly y ddau j|

tynu o'r un llestr—Crist a'i addewid. On

y mae y grasusau ereill yn cyfiwyno i'r er

aid ei addurniadau tu mewnol ei huu, yrh)

y mae efe yn ei wneuthur a'i ddioddef drq

Grist, yn hytrach na gwaith Crist drostoe.

Felly ui fyddai yn aurhydeddus i Grist Df
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i ddiogel i'r Cristion ci fod yn tynu ei

wenydd o'r llestr yma. Yn lle anrhyd-

du urist, byddai yn fìbrdd i osod ei goron

i ar ben ei ddeiliaid, a llefain Hosauna i

s Crist ynom, yr hyn sydd yn perthyn yn
iig i drugaredd Duw atom; o herwydd y
ie ein mawl yn sicr o redeg i'r man y mae
fiawenydd yn tarddu o hono. Ac am
ny, gosodir rhwymau arnom i orfoleddu

!g Nghrist Iesu, a pheidio ymddiried yn
[cnawd (Phil. iii. 3). Ac ni byddai yn
logel chwaith i ninnau, o herwydd anwas-
Irwydd ein calonau, ac anwadal weithred-

1 ein grasusau, yn treio mor fynych, ac yn
nwi, fel nas gallai ein Hawenydd fod yn
sson (am nad yw ein grasusau felly), ond
d yn rhaid iddo godi a gostwng i ganlyn y
ai hyn. Iè', byddem sicr o yfed mwy o

wfr nag o win ; o fod heb gysur yn fyn-

hach nag yn ei feddu. Ond fel y mae
. awi, ni raid i phiol y Cristion fod

th yn wag, am ei fod i dynu ei win o

nnon ddihysbydd, nad yw un amser yn
fon enaid tlawd ymaith yn ei gywiìydd,

,. y gwnai fírwd ein tu mewiiol ras yn ddi-

ìmheu ryw bryd neu gilydd.

DOSB. II.

'Cwest. Ond o ba le y mae gan obaith y
jinwedd yma ? neu pa fodd y mae efe fel

n yn lloni ysbryd y Cristion yn ei gys-

jdd?

At. laf. Y mae gobaith yn dwyn new-
idion sicr am ganlyniad dedwydd a iachâ

j
fyr yr holl archollion a achosir gan ei ddi-

idefiadau presenuol. Pan ddelo Duw i

itmb ei weision cystuddiol, er y gall efe

iyfocl cyn yr amser yr oeddynt yn go-

Üthio, etto nid yw yn dyfod heb fod dis-

ryliad. am dano : iachawdwriaeth yw yr
jn y mae eu llygaid arno (ler. xxix. 11);

Myfi a wn y meddyliau yr wyf fi yn eu
jìddwlam dauoch chwi, meddyrArglwydd,
i'iddyliau heddwch ac nid niwed, i roddi i

iwi y diwedd yr ydych yn ei ddisgwyl."
yny yw, diwedd cyfattebol i'ch gobaith
ì h disgwyliadau. Y mae gobaith yn ras

nff ei lygad : gall ganfod tu hwnt i allanol

nefniadau rhagluniaeth : ie, trwy help yr
idewid, gall ysbi'o i fynwes Duw, a darllen

;meddyliau a'r bwriadau sydd ganddo yng
Ihylch cyflwr neillduol y Cristion, a hys-
iisu hyn iddo, gan beri iddo beidio ym-
l!io am fod Duw yn llefaru mor arw wrtho
I iaith ei raghiniaeth ; o herwydd, medd
llbaith, yr wyf yn sicr ei fod yn bwriadu

;|
dda i ti, pa fath bynag yw sain ei ddi-

Ihi weithred. Eel nas gaìlai y ddeddf (a

•iaeth gannoedd o flynyddoedd ar ol yr
iidewid i Abraham) ddirymu yr addewid,
i! ly nis gall cystuddiau sydd yn cyfryngu
lieuthur bwiiadau ei gariad yn ofer, y rhai

•jgymmerodd le mor fore er ymwared ac
iiihawdwriaeth i ti. Yn awr', y mae yn
jlaid i'r fath un fecldu mantais fawr

;
uwch

law ereill, at dawelu a boddloni ei ysbryd
yn achos ymdriniaeth bresennol Duw tuag
ato. O blegid er i ragluniaethau allanol

Duw fod yn chwerwon iddo, y mae efe yn
gydnabyddus âg amcan y nef yn hyny : y mae
yn cael ei arwain i'r ystaf«ll wisgo— ei ddir-

gel gynghor—lle y mae yn gweled gwisg-
oedd yr iachawdwriaeth yn cael eu parofcoi,

yn y rhai y oaiff efe o'r diwedd ymddangoa
mewn gorfoledd. Pan ddelir ymdeithydd
gan wlaw, gall sefyll yn amyneddgar dan
gysgod pren, am ei fod yn gobeithio nad y

w

ond cawod, ac yn ei gweled yn oleu yn un
rhan arall o'r flurfafen, tra y mae yn dywyll
yn y llall. Yr wyf yn sicr nad yw rhag-
luniaeth un amsermor dywyll a chymmylog
fel nas gall gobaith ganfod hiu deg }

7n dyfod
o'r addewid :

" Pan ddechreuo y pethau hyn
ddyfod, edrychwch i fyny, a chodwch eich

penau ; canys y mae eich ymwared yn nes-
au ;" Luc xxi. 28. A diwrnod mor ddu yw
hwnw ag a all ddyfod. Pan fyddo materion

y Cristion yn fwyaf digysur, buan y gall

gyfarfod â chyfnewidiad hapus. Yn ddi-

symmwth y daw gorfoledd y dydd gwyn-
fydedig hwnw (1 Cor. xv. 51);

Ci Ni a new-
idir oll mewn moment, ar darawriad llygad."

Y moment yma yn glaf ac yn athrist, yn y
nesaf yn iach a llawen, byth i wybod mwy
am riddfanau na dagrau. Yn awr mewn
bratiau o gnawd marwol, yng nghanol mil o
ofidiau sydd yn ei ddilyn, ac mewn taraw-
iad llygad wedi gwisgo anfarwoldeb, yn fil

gogoneddusach ua'r haul ei hun, sydd yn
awr yn rhy ddisglaer i'n llygaid edrych
arno. "Nid ydyw ond tarawiad amrant," ebe
merthyr duwiol yn y tân wrth ei gyd-ddi-
oddefydd) " ac fe fydd ein poen a'n gofid i

gyd drosodd." Pwy all ryfeddu wrth sir-

ioldeb Cristion yn eigystuddiau, os edrychir
pa newyddion da y mae yn disgwyl eu
clywed o'r nef, a pha mor fuan nis gyr ?

Fe allai i chwi glywed am yr arf-eli, ei fod
yn gwellau archollion o bell ; ond dyma y
fath eli yw gobaith. Mae gobaith y saint

yng nghadw yn y nef, ac etto y mae yn
iachau eu holl archollion ar y ddaear. Ond
nid hyn yw y cwbl ; o herwydd megys y
mae gobaith yn prophwydo yn dda am ddiw-
edd hapus i holl ofidiau y Cristion, felly y
mae heí'yd yn ei sicrhau ef y caiff edrych yn
dda ar ei ol tra y mae yn gorwedd danynt.
Os denfyn Crist ei ddisgyblion i'r môr, y
mae yn meddwl bod gyda hwynt pan fydcí-

ont fwyaf mewn diffyg o'i bresennoldeb.
Gall y plentyn iach gael ei adael am dro gan
ei fam ; ond }

rr un claf ni edj hi ar un cyf-

rif :
" Pan elych trwy y dyfroedd, myfi a

f}
Tdclaf gyda thi ;" Èsa. xliii. 2. Chwi a

wyddoch pa beth a ddywedodd Duw wrth
Moses pan oedd glaf o'i wasanaeth, ac yn
gwneuthur cynnifer o esgusodion moesgar
(neu anfoesgar yn hytrach) oddi wrth ei

anghymmhwysder -, a'r cwbl i edrych agaw-
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Eíá genad i roddi y gorchwyl o'i law. Dos,
medd Duw (Ecood. iv. 12), " a nryn a fyddaf
gyda'th onr.u, ac a ddycgaf i ti yr hyn a
ddywedych." A thrachefn {adn. 14), "Onid
dy frawd yw Aaron y Lefiad ? Mi a wn y
medr cfe lefaru yn groew ; ac wele efe yn
dyfod allan i'th gyfarfod." Dyma fel y
calonogodd Duw ef, gan ei ddenu ym
mlaen i gofleidio y swydd anhawdd y galwyd
ef iddi. Mi dybygwn fy mod yn clywed
gobaith, fel cenad Duw, yn llefaru yn debyg
i hyn wrth yr en&»d lle&g, sydd yn cael ei

wasgu i lawr gan feddyi am ryw drallod
blin, ac yn barod i benderfynu nas gall efe
byth wynebu y ffath ffrwd arw, a chodi ei

ben yn gysurus uwch law y fath lifeiriant

tonog. Dos, O fy enaid, medd gobaith, o
herwydd fe fydd Duw gyda thi, a chei fil-

wrio ar ei draul ef. Onid dy frawd ydyw
Iesu Grist ? Ië. Onid dy briod yw ? Gall
efe, ti a wyddost, dy ddysgu i ddioddef, o
herwydd fe fu yn ymarfer â'r gwaith o'i

gryd i'w groes ; ac wele ef yn dyfod allan
i'th gyfarfod dan lawenychu wrth weled dy
wyneb, ac yn barol i'th ddysgu yn y gor-
chwyl o ddioddef. Ehaid i'r dyn hwnw, yn
wir, fod yn brudd ei galon wrth fyned i gar-
char, yr hwn ni yr pa fodd y caiff ei

gynnal yno, na'i wared chwaith oddi yno.
Ond fe esmwythâ gobaith y ddau ddolur
yma ; ac wedi hyny bydd dioddef yn beth
diniwed ac yn ddiachos ei arswydo.

(2il.) Fe wna gobaith nid yn unig sicr-

hau i'r Cristion fod iachawdwriaeth yn dy-
fod, ond hefyd fod gogoniant yr iachawdwr-
iaeth hon mor fawr, fel nad yw alaeth ei

ddioddefiadau presennol i'w gyffelybu i'w
llawenydd hi. Hyn a gadwodd y prif
Gristionogion rhag líesmeirio, tra yr oedd eu
gelynion yn gollwng eu gwaed. Arogl y
gobaith yma oedd ganddynt i loni eu hys-
brydoedd (2 Cor. iv. 16) ; "O herwydd paham
nid ydym yn pallu; eithr er llygru ein dyn
oddi allan, er hyny ein dyn oddì mewn a ad-
newyddir o ddyddi ddydd." Onid yw hyn yn
rhyfedd, bod eu bywiogrwydd a'u calondid
yn cynnyddu wrth golli eu gwaed ! Gwel-
wch y ddiod adfywiol ryfedd oedd gan-
ddynt (adn. 17): " Canys ein byr ysgafn
gystudd ni sydd odidog ragorol, yn gweith-
redu tragwyddol bwys gogoniant i ni." Y
mae yma wahaniaeth i'w weled rhwng go-
baith y nef a gobaith daearol. Yr olaf sy
ddychymmygol a disylwedd

; yn ymddang-
os yn bwysig o bell, ond yn ddim mewn
llaw ; fel afal £fa, yn deg mewn golwg wrth
grogi ar y pren, ond yn sur ei nodd, ac yn
ddrwg am faethu. Nid yw, fel y dywed-
odd un yn gymmhwys am dano, ond dim
rhwng dwy ddysgl. Da fyddai pe gallai

dynion, yn eu gobaith daearol, gyrhaedd
at gyîrìl y goruchwyliwr anghyfiawn, ac yn
lle c: ut o blesernu a addawant iddynt eu
hucain i'w mwynUau

;
pe caent yn y diwedd

ddeg a deu^am. Och ! nid oes le iddr:
ddisgwyl marcl>r_ad mor dda, na chael try
iaeth mor [deg a hyny, gan fod iddynt
wnelont â'r creada.-, yr hwn a fydd yn si

o'u somi yn llawer tostach. Hwy aliant,
mynant, ymfendlthio dros ennyd yn eu c
baith, fel y gwna y llafmwr, weithiau, yn
olwg hardd o d sy ganddo ar ei dir ; o:

erbyn y roedont y cnwd ac y dyrnont eng
baith aU.an, ni bydd'ganddynt nemawr oi

gwellt ac ûs, gwagder a gwagedd wedi ei a
ael iddynt ; tâl gwael iawn yn wir am wai
eu hamser arno ; a thra anaddas i wnei
i fyny y golled a gafodd eu cydwybodau.
herwydd prin y mae un heliwr gwangcus
ol mwyniant y byd, a'r sydd yn trin y ge
yddyd fydol yma heb redeg mewn dyled i

gydwybod. Ac yr wyf yn sicr fod hwn
yn prynu aur yn rhy ddrud sydd yn ta

heddwch ei gydwybod am dano. Ond
mae y nef yn ddigon isel ei phris, 'er co
pob budd anianol, ie, a bywyd hefyd wr
ei chael. Pwy a rwgnachai ymadael
thyddyn bach tlawd, y fath ag jw ein byw;
amserol ni (ac ar yr hwn y mae yr amseì
bennodwyd yn sicr o ddyfod i ben yn fuai

a chael yn ei le y fath etifeddiaeth am by
ag sy gan y saint yng ngwlad y goleun
Hyn a barodd i weision tfyddlawn Duw b<

amser ddwyn eu bywydau yn eu dwylaw,

;

barod i'w rhoddi i lawr. Edrych yr oed
ynt "nid ar y pethau a welir, ond ar
pethau ni welir ; canys y pethau a welir
dros amser, ond y pethau ni welir sy di
gwyddol ;" 2 Cor. iv. 18.

(3ydd.) Megys y mae gobaith yn myne
i'r enaid am sicrwydd a gogoniant iachaw
wriaeth y nef, felly y mae hefyd am y gwî
anaethgarwch anhebgorol sydd yn ei g)
tuddiau i'w ddwyn i feddiannu yr iachaw
wriaeth hon (Luc xxiv. 26); "Onid oe<

raid i Grist ddioddef y pethau hyn, a myn
i mewn i'w ogoniant ?" Fel pe dywedaí
Crist, pa achos sydd i chwi dristau o h(

wydd marwolaeth eich meistr, fel pe bydd
eich gobaith wedi ei lwyr ddiddymu ? On
oedd raid iddo ddioddef? A oedd rhj

ffordd arall iddo gyrhaedd
v
adref, a chs

meddiant o'i ogoniant yn y nef ? Ac osn;

ydych yn grwgnach o herwydd ei ddyrchf
iad, peidiwch ymflino mor afresymol ei f<|

ar ben ei daith, er iddo fyned ar hyd I

llwybr dwfn a lleidiog o ddioddefaint. A
yn ddiau y mae y saint i fyned i'r nef

|

hyd yr un ffordd ag y rhodiodd Crist ynd|

(Rhùf. viii. 17); "Os ydym yn cyd-ddiodd|
gydag ef, fel y'n cyd-ogonedder hefyd ;" oj|

fod iddynt y fantais yma, bod ei waith
yn myned o'u blaen wedi ei gwastatau i

fel y gellir ei theithio, yr hyn hebddo ef f

asai yn ammhossibl i ni. Y mae arno

cisieu y farn yma am gystuddiau, eu h
mor angenrheidiol er ein t.'-osgíwyddo

ogoniaiit
;
ag yw dwfr i ddwyu y Uong



HELM YR iACHAWDWttlAETIÍ. 49,

orthladd(a chystal y gallai hi [nofio heb

Idwfr a sant gyrhaedd y nef heb help cys-

fddiau, fel moddion yn eu lle). Y farn

ma wedi ei hiawn argraffu ynom a wnai

La meddyliau yn heddychol â'r cystuddiau

t wyaf âc a wnai i ni rodio yn hyfryd

L eu cyfeillach. Y mae Parisiensis yn

íüw y wybodaeth yma yn un o'r saith pel-

II o wybodaeth ddwyfol : ac o ddiffyg hon

ilwn y da yn ddrwg, a'r drwg, yn dda ;
a

eddyliwn fod Duw yn ein bendithio pany

ìyrddo haul llwyddiant yn tywynuarnom, ac

K eÌD melldithio pan y byddo ychydig o

u/mmylau adfyd yn ein gorchuddio. Ond y
,ae gan obaith lygad a all edrych i'r nef ar

iliwrnod cymmylog, ac angor a all gael tir

aled i ymaflvd ynddo dan bwys o ddyfroedd

,-gall ddisgwyl am dda allan o ddrwg.

jiywedir fod yr Iuddewon yn agor eu ffen-

Itrì pan fyddo taranau a mellt, gan ddis-

Kvyl, meddant, i'w Messîah ddyfod ar y
ilth amser atynt. Ac yr wyf yn sicr fod

fcbaith yn agor ei ffenestr yn fwyaf llydan

I ddydd o ystorm a thymmestl (Seph. iii.

fc): "Gadawaf ynot hefyd bobl druain

Jlodion, ac yn enw yr Arglwydcr y gobeith-

ÍÂt hwy ;" a Micah vii. 7 : "Am hyny, mi

edrychaf ar yr Arglwydd ; disgwyliaf

Irth Dduw fy iachawdwriaeth : fy Nuw
Jra gwrendy." Gwelwch y fath afael gref

j
rnae angor gobaith yn ei gymmeryd ; ac y

itae yn " Am hyny " hynod iawn, os craff-

ch ar y lle. Am fod holl faterion yr

iylwys yn y fath wedd enbyd ag y cewch

Avynt yno (yn marn dyn) u am hyny,"

ìedd y prophwyd, "mi a edrychaf; dis-

wyliaf." Yn wir, nid yw Duw yn cym-

Leryd y fwyall i'w laAV i naddu ysglodion.

ife all ei bobl ddisgwyl pan fyddo efe yn eu

|addu, a'i fwyall yn myned ddyfnaf, y daw

iyw ddarn hardd o waith o'i law. Myfyr-

od melus sy gan Parisiensis ar Rhuf. viii.

S: " Ni a wyddom fod pob peth yn cyd-

j'eithio er daioni i'r rhai sy'n caru Duw."

I Pa le, ! fy enaid, y dylit fod yn fwy

(oddlawn a diofn, nag ym mysg dy gyd-

i'eithwyr a'r rhai sydd yn dyfod i'th gyn-

(orthwyo i gyrhaedd yr iachawdwriaeth a

Jiwr ddymunit ? Y fath yw dy gystuddiau

,

)1 y niaent yn cydweithio â lioll ordin-

iadau a holl ragluniaethau Duw, er daioni,

í;, er dy ddaioui penaf ; ac mor anhawdd
^ddai i ti fod heb eu cynnorthwy ag un-

pyw foddion ereill a appwyntiodd Duw i

1." Pe caíiai un, wrth godi y bore, wyr ar

en ei d yn lluchio ymaith geryg y to, ac â

|wyall a morthwylion yn tynu i lawr y
ironglwyd, fe allai fod ar y cyntaf yn syn

i

therfysglyd wrth yr olwg, i'e, yn meddwl
|iai haid o ladron a gelynion ydynt sydd am
(iniweidio; ond pan ddeaîlo mai gweith-

jyr ydynt a ddanfonwyd gan ei dad i drwsio

i d, a bod yn rhaid tynu peth o hono i

twr i'r diben hwnw, fe fydd boddlawn ar

hyn i gyd-ddwyn â'r swn a'r blinder presen-

nol ; 'ie, bydd ddiolchgar i'w dad am ei ofal

a'i draul yn ei achos : ac y mae y gobaith

am y lles a ddaw o'u gwaithVyn ei wneuthur
yn ewyllysgar iawn i fyw dros dro yng
nghanol annhrefn ac adfail ei hen d. Nid
wyf yn rhyfeddu gweled eneidiau diobaith

mor aflonydd yn eu blinderau, 'ie, weithiau

hyd orphwyllder. Och! y maent yn ofni

yn y fan, ac nid heb achos, eu bod yn dyfod

i dynu i lawr eu holl fwyniant a'u cysuron

bydol o amgylch eu clustiau. A phan ddar-

fyddo yrhai hyn, pagysur sy ganddynt, heb

ddim i'w ddisgwyl ond uffern mewn byd ar-

all? Ond y mae y baich yma oddi ar gefn

y credadyn : o herwydd eu sicrhau o'r add-

ewid, eu bod yn oael eu danfon ar well neges

gan ei dad nefol, yr hwn nid yw yn bwriadu
iddo niwed, ond yn hytrach ddaioni ('ie, ad-

eiladu ei enaid adfeiliedig yn deml ogonedd-

us); a bod y cystuddiau hyn yn dyfod, ym
mysg moddion ei-eill, i fod â llaw yn y
gwaith. Fe'i boddlonir ef â hyn, fel y gall

ddywedyd, Arglwydd, trin a nadd fi fel y
mynych, ond i ti ffurfìo ac addurno fy enaid

yn ol y portread a dynodd cariad yn dy galon

am danaf. Er y gallai un anwybodus dybio

ei ddillad wedi eu hanurddo yn dost" o

herwydd eu cluro â phridd y panwr, neu â

sebon, etto, un a yr am [natur lanhaol y
pethau hyn, ni bydd arno ofn gweled eu trin

felly

PENNOD Tl.

Lleydangoür fodDuioynaros yn hir cyn cyjlawni

rhai addewidion; ac mai sioydd gobaühyw cadw

yr enaid mewn agwedd ddisgioylgar y pryd hyny.

Y bedwaredd swydd, a'r olaf a enwyd i

obaith, yw llonyddu a thawelu y galon pan

fyddo pethau daionu8 yr addewid (a fawr

hiraethiram danynt gany Cristion) yn arosyn

hir cyn cael eu cyflawni. Amynedd, mi ddy-

wedais, yw y cefn ar yr hwn y dygir beichiau

Cristion ; a gobaith yw y glustog rhwng y
cefn a'r baich i beri iddo orwedd yn es-

mwyth. Y mae gan amynedd ddwy ys-

gwydd, un i ddioddef y drwg presennol, a'r

llall i ymaros am y daioni i ddyfod sy wedi

ei addaw ond heb ei dderbyn. Ac megys y
mae gobaith yn gwneuthur y groes neu y
drwg preseniìol yn ysgafn ; felly y mae yn
gwnevithur arosiad hwyaf y daioni a addaw-

wyd yn fyr. Ond hebddo ef, byddai y cre-

adur yn rhy wan i aros am y naill nag i ddi-

oddef y llall (Galar. iii. 18): " Ac mi a ddy-

wedais, Darfu am fy nerth a'm gobaithoddi

wrth yr Arglwydd :" ymadrodd yn arwyddo

hyn, Nad oes nerth lle na byddo gobaith.

Y mae cysur yr enaid yn clafychu ac yn
trengu yn fuan, lle y daifyddo pob gobaith.

Yr oedd Duw wedi cymmeryd mewn llaw
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amddiöyn a darparu i Israel yii yr anialwch

;

ond pan ddarfu y toes a'r ystôr a ddyg-
asent o'r Aipht, dyna hwy yn syrthio allan

â Duw ac â Moses: a pha ham, ond am fod
eu gobaith wedi darfod gyda'u toes ì Pan
esgynodd Moses i'r mynydd ac y buychydig
ddyddiau o'u golwg, aethant yn fawr eu
brys i wneuthur llo aur : a pha ham? ond
atn eu bod wedi ei roddi i fyny ac heb
obeithio ei weled niwy. Dyma y rheswm
pa ham y mae gan Dduw cyu lleied o weis-

ion a ymlyna wrtho ; am ei fod yn eu gosod
i ddisgwyl am yr hyn y mae yn meddwl ei

roddi ; ac y mae y rhan fwyaf n fyr eu
hanadl, ac ni allant aros. Chwi a wyddoch
yr hyn a ddywedodd Naomi wrth ei merch-
ed (ííath i. 12, 13): " Pe dywedwn, Y mae
genyf obaith, a bod heno gjrda gwr, ac ym-
ddwyn meibion hcfyd ; a arosech cliwi am
danynt hwy, hyd oni chynnyddent hwy ? a
ymarosech am danyut hwy heb wra f* Y
mae iachawdwriaeth gan yr addewid yn ei

bru : ond a erys yr anghredadyn — en-

aid heb obaith nefol—hyd nes yr addfedo
yr addewid ac y byddo y dedwyddwch yma,
fel y gallaf ddywedyd, wedi tyfu i fyny ?

Na, yn.sier y mae yn well gafeddo ef ffwdanu
priodas á'r creadur tlodaidd, neu ryw fíiaidd

chwant a dâl iddo mewn pleser presennol,

nag aros eyhyd, pe byddai am y nefoedd ei

hunan. Fel hyn, megys yr aeth Tamar i

chwareu y butain, am fod y gwr a addaw-
sid iddi heb gael ei roddi mor fuan ag y
chwennychodd hi (Gen. xxxviii), felly am
fod cysur a dedwyddwchyraddewid yn cael

eu caclw yn ol dros amser, a phoblDduw yn
gorfod aros am eu gwobr, a llawer o eneidiau

yn eu dinystrio eu hunain, trwy syrthio i

ymgofleidio â'r byd hwn :
" Demas a'm gad-

awodd, gau garu y byd preseunol ;" 2 Tim.
iv. 10. Yr enaid hwnw yn unig ag syddyn
meddu y gobaith nefol yma, a geir ;yn ym-
aros am ddaioni yr addewid.

Yn awr, wrth drin y awydcl yma o eiddo
gobaitli, mi a ddangosaf i chwi,

laf. Fod Duw yn fynych yn aros yn hir

cyn rlioddi y pethau da a addawodd.
2il. Mai ein dyledswydd yw disgwyl pan

fyddo Duw yn aros hwyaf heb gyfiawni ei

addewid.
3ydd. Fod gobaith yn galluogi yr enaid i

ddisgwyl felly.

DOSB. i.

laf. Fod Duw yn aros yn hir cyn cyf-

lawni ei addewid i'w bobl. Mae yr addewid
yn cynnwys ynddi swm cin holl obaith, a

elwir am hyny yn obaith yr addewid.
Gofyn dyled na fu erioed yn ddyledusfydd-
ai gobeithio heb addewid. Yn awr, nidyw
pethau da yr addewid yn cael eu talu yn
ddiaros

;
pe felly, yn wir ni byddai achos

gwneuthur addewidion. Pa raid wrth
rwymedigaeth (bond) lley byddo yrarian yn
cael eu talu y\\ ddiaros ! Fe addawodd Duw

fab i Abraham; ond fo avosodd law
blwyddyn am dano ar ol derbyn bond
addewid. Fe addawodd Ganaan iddo ef
had; etto, fe aeth cannoedd o flyuyddoec
rhwng yr addewid a'r cyflawniad. Yr oe(

Esau wedi ymledu yn deyrnas cyn i etifed
ion yr addewid gael eu hetifeddiaeth,
lled troed o honi. Ië, fe fu y patriaiehia
oll feirw hyd y drydedd genìiedlaeth ar
Abraham, " heb dderbyn yr addewid ;" Hi
xi. 13. Fe gafodd Simeon addewid, "i
welai efe angeu, cyn iddo weled CristyrA
glwydd" (Lucü. 2G); ond ni chyflawnw)
hon nes oedd efe ar íin y bedd ac yn cyn
meryd ei genad gyda'r byd. Mewn gai
yr addewidion hyny sydd yn rhan i'r hc
saint ag a ellir eu dadleu y naill fel y llal

y mae amser eu cyflawniad hyd at y diwj
nod yn Uyfr arfaeth Duw—rìiai yn gynt
rhai yn ddiweddarach : ond nid yw wedi <

enwi yn bendant yn yr addewid. Y mí
efe wedi ymrwymro i atteb gweddiau
bobl a ehyflawni dymuuiad y rhai a'i hofi
ant (Salm cxlv. 19); ond hi a dry allau y
daith hir, weithiau, cyn y delo gweddi t

Uwyth yn ol. Y mae gauaf hir a llym y
myned rhwng amsor hau mewn gweddi
medi y ffrwyth. Y mae efe yn ein clywe
yn wir cyn gynted agy gweddiom ; ond ni
mynych yr ydym ni yn clywed cyn gynte
oddi wrtho ef. Nid hir y bydd gweddi y
cyrhaedd y nef ; ond hi fydd yn hir yn dj
fod yn ol mewn attebiad llawn. Mae Crií

heddyw yn y nef, heb gael atteb llaw
i rai gweddíau a weddiodd efe yma y
y byd: am hyny y dywedir, " ei fod y
disgwyl hyd oni osoder ei elynion ef y
droedfaingc i'w draed ef ;" Heb. x. 1:

Y mae genyni addewidion am ddarostynf
ad pechod a Satan dan ein traed : etto, t

hyn, cawn y gelynion yma yn cynllwyn o'

meAvn ; a llawer brwydr galed fydd rhyn^
om â hwynt cyn eu maeddu a'utroiallano'
calonau. Ac felly am addewidion ereü
gallwn rai gweithiau gael y Cristion, i

cymmaint etifedd yw i lawenydd a chysu
heb fod prin yn alluog i ddangos un geinio

o'r trysor nefol yma yn ei feddiaut. Ac
eisieu iawn ystyriaeth, y mae eneidiau tn
aiu yn fynych yn cael eu harwain i brofec

igaete ; ie, nes y byddout mewn ammhei
aeth o'u cyflwr grasol. Mae y fath adde^
idion, medd un, yn rhan i'r saiut ; ond n;

gallaf gael ddarfod eu cyflawni i mi ; ai

hyny nid wyf un o honynt: llawer gwedc
a ddanfonais i'r nef, ond uid wyf yn cael u
attebiad. Y mae y saint yn gongcwerwy
ar eu chwantau ; ond yr wyf fi yn fynyc

yn methu sefyll fy nhir yn eu gwyneb.
mae rhyw nefoedd o gysur yn yr addewid
ond yr wyf fi megys yn mol uflfern, wec

fy llyngcu gan ofnau a dychrynfeydd. '

fath yina yw rhesymiadau eneidiau truai

yn nhrallod eu hysbrydoedd; yr hyn a elü
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• ragflaenu, pe byddai ganddynt fíydd i

•edu yn gadarn yr un egwyddor yma o wir-

nedd dilys, sef nad ydyw Duw yn cyf-

wni ei addewidion i gyd ar unwaith, ond

)d yr hyn sy ddiffygiol ar y ffordd yn dyfod.

DOSB. II.

2il. Pan y mae üuw yn aros yn hir cyn

/blhau vr addewid, yna dyledswydd y cre-

lur yw disgwyl am dani :
" Os erys, disgwyl

a dani ;" Hab. ii. 3. Llefaru y mae yno am
laioni yr addewid, yr hon oedd Duw yn

vriadu ei chyflawni yn yr amser gosoded-

. Ac am y gallai aros yn hwy nag a fynai

i calonau prysur hwynt, y mae yn gor-

ymyn iddynt ddisgwyl am dani. Fel un

11 addaw dyfod i d ei gyfaill, ac yn anfon

Lir iddo aros i fyny am dano, er iddo aros

[1 hwy na chyffredin, o herwydd y daw

i diwedd heb som. Gwaith caled yn wir,

edd un ! Pa beth ? disgwyl ? Ar ol aros

,-liyd, a dim arwydd fod Duw yn dyfod

!

weddio yn awr, a gwrandaw pregeth dra-

kefn ! Édrych mor fynych drwy tíenestr ei

dinhadau a'i ragluniaethau, a dim i'w

veled am ddyfodiad at fy enaid mewn tru-

iredd a chysur ! Ac ar ol hyn i gyd, ai

fcrwyl sy raid i mi ? Gwaith blinderus

iv hwn. Gwir, i gig a gwaed y mae felly.

L y mae ffydd wan yn fynych allan o an-

|ll ac yn barod i eistedd i lawr, neu droi yn

pan fyddo wedi myned ym mhell i gyfar-

d Duw yn y dychweliad o'i drugaredd ac

bb ei ganfod. Ac am hyny y mae yr apos-

1 yn arwain y ddyledswydd hon i mewn â

[veddi serchiadol (1 Thes. iii. 5): "Yr Ar-

jwydd a gyfarwyddo eich calonau chwi at

triad Duw, ac i ymaros am Grist." Yr
>dd wedi gosod i lawr sail gref o gysur

(dyntyny bennod o'r blaen, am eu bod

jedi eu hethol i iachawdwriaeth, a'u galw

wy yr efengyl i feddiannu gogoniant ein

larglwydd lesu Grist (acln. 13, 14), acwedi

Ldarnhau iddynt yn y drydedd adnod o'r

mnod yma, fod Duw yn fìyddlawn, i'w

tcrhau a'u cadw rhag drwg : hyny yw, fel

L chaent aflwyddo a syrthio yn y diwedd

|û fyr o'r gogoniant a addawyd. Ond gan

iybod mor anhawdd oedd iddynt yng
^hanol eu gwendidau—ymgyrchiadau Sa-

un, a gwrthgiliadau rhai ereill—ddal sicr-

ydd eu gobaith hyd y diwedd, y mae efe

,u troi oddi wrthynt d lefaru wrth Dduw
[rostynt :

" Yr Arglwydd a gyfarwyddo
'chcalonauchwi," &c. Fel pe dywedasai,

lwybr na rodiwch mo hono, a gwaith na

ìyfiawnwch chwi mo hono eich hunain, yw
ruaros nes delo Crist â llawn wobr yr add-

ffid gydag ef: am hyny yr Arglwydd a

yfarwyddo eich calonau tuag ato. Yr
sdd Moses, dybygid, cyn esgyn i'r myn-
dd, yn ofni ac yn ammheu y peth a

tlaeth wedi hyn yn rhy amlwg i ben; sef,

a adawai anghrediniaeth yr Israeliaid idd-

nt ddisgwyl am ei ddychweliad, pan fyddai

yn aros gyda Duw ennyd o amser allan o'u

golwg. I geisio rhagflaenu hyn, rhoddodd
orchymyn pennodol cyn ei fyned am iddynt
aros yno am dano : Ecsod. xxi. 14. Yn
wir, nis gwn am un ddyledswydd mor
wrthwynebol i'n calonau beiìchion ag ydyw
hon o ddisgwyl yn llonydd ac yndawel wrth
Dduw. Gallwn roddi i'r Duw mawr waith
goddef ein moesau, a hir ddilyn ar einholau

cyn y gwnelom ni ei orchymyn ef ; ond oni

ddaw yr addewid mewn eithaf brys atom,

ni a feddyliwn na ddaw hi byth.

Ciüest. Pa ham y mae Duw ar ol rhoddi

addewid yn peri i'w bobl aros cyhyd?
At. Mi attebaf y cwestiwn yma trwy ofyn

un arall. Pa ham y rhydd Duw addewid o

gwbl i'w greadur? Y mae lle i ofyn hyn,

wrth ystyiied mor bell oedd Duw o fod

mewn dyled o'r fath garedigrwydd i'w gre-

adur, hyd nes yr ymrwymodd o'i ewyllys da
yn unig, ac y rhoddodd ei hun trwy add-

ewid yn ddyledwr i'v/ holl etholedigion. Ac
y mae hyn yn profi i'r cwestiwn cyntaf fod

yn rhy eofn a hyf. Fel pe byddai i wr mawr
cyfoethog wneuthur cardotyn tlawd estronol

yn etifedd iddo ; ac ar ol mynegi hyny i'r

dyn, ei fod yntau yn gofyn, Pa ham y rhaid

i mi aros cyhyd am dani ? Yn ddiau, y
mae rhyw^fnser pa bynagyn rhy gynnari'r

dyn hwnw dderbyn trugaredd gan Dduw,
sydd yn meddwl fod amser Duw i'w danfon

yn rhy hwyr. Y mae yr ysbryd çliarosyma

mor w^hwynebus gan Dduw ág y dichon ei

arosiad ef fod genym ninnau. Ac nid rhy-

fedd fod DuwT yn edrych arno mor adgas, os

ystyriwn y gwreiddyn chwrerw sydd yn ei

ddwyn.
laf. Ei darddiad sydd oddi wrth hunan-

gariad, trwy yr hyn yr ydym yn serchu ein

boddhâd ni ein hunain o flaen gogoniant

Duw: ac nid gweddus yw hyn i enaid gras-

ol. Y mae ein cysur ni, yn wir, yn dyfod i

mewn trwy gyílawniad yr addewid ; ond
teyrnged Duw o anrhydedd yn cael ei thalu

iddo, trwy ein gostyngedig ddisgwyliad

wrtho, yn y cyfrwng, rhwng yr addewid

a'r cyflawniad: a hyn yw y diben penaf

ganddo yn oedi ei chyflawni. Fe wasan-

aethodd ìacob saith mlynedd am Eahel ; ac

yn sicr y mae gan Dduw well hawl i beri i

ni ddisgwyl cyn cael priodi yr addewid yn
ei llwyr gyflawniad :

" Ehaid i chwi wrth
amynedd, fel, wedi i chwi wneuthur ewyllys

Duw, y derbynioch yr addewid ;" Heb. x. 36.

Y mae yn addas- ìawn i'r meistr giniawa o

flaen y gwas ; ac ni charem was a welai yn
ormod aros am ei fwyd cyhyd ag a fyddai

yn ofynol at weini wrth fwrdd ei feistr
; pa

faint mwy anfoddhaol a raid i'n taiogrwydd

a'n hannioddefgarwch ni fod gan Dduw, os

mynem eistedd wrth ein pryd a chael gweini

i ni o gysur yr addewid, cyn iddo gael yr

anrhydedd o'n bod yn disgwyl wrtho.

2il. Y mae yn tarddu oddi wrth anni-
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olchgarwch dwfn ; ac y mae hwn yn bechod
cas gan Dduw a dyn (Salm cvi. 13): " Yn y
fan yr anghofiasant ei weithredoedd ef ; ac

ni ddisgwyliasant am ei gynghor ef." Nid
oedd Duw yn ol llaw gyda'r bobl hyn.

_
Nid

oedd nemawr o amser er pan roddasai idd-

ynt brawf o'i allu a'i Öyddlondeb, trwy
roddi benthyg llaw iddynt, a'u harwain yn
droedsych drwy y môr; a phan ddaethant
yn iacîi i'r lan, yr oeddynt yn ymddangos
fel rhai cryfion mewn ffydd a helaethion

mewn diolchgarwch (adn. 12): " Yna y cred-

asant ei eiriau ef ; canasant ei fawl ef."

Gallasai un feddwl y cawsai Duw ei gredu
yn helaeth ganddynt byth o hyn allan ; ond
nid felly y bu. Nis beiddient gymmaint a
gadael eu bywoliaeth ar law Duw, pabetha
fwytäent ac a yfent ; ac am hyny, dywedir,
" Ni ddisgwyliasant am ei gynghor ef ; eithr

blysiasant yn ddirfawr yn yr anialwch."

Hyny yw, gwrthodasant aros wrth ddoeth-

ineb a rhagluniaeth Duw, yr hwn a fuasai

yn darparu yn dda iddynt, pe disgwyliasent

yn Uonydd am eu cynnaliaeth o'i law. A
pha ham yr holl frys yma ? " Hwy a anghof-

iasant ei weithredoedd ef." Yr oeddynt
wedi colli yr ystyriaeth ddiolchgar am yr
hyn a aethai heibio ; ac am hvny gormod
ganddynt aros am yr hyn oedd í»i<$ÿfod.

DOSB. III.

3ydd. Y mae gobaith yn galluogi yr en-

aid i ddisgwyl, pan fyddo yr addewid yn
aros hwyaf. Gwir natur gobaitli* ydyw
gwneuthur felly (Galar. iii. 26): "Da yw
gobeithio a disgwyl yn ddistaw am iach-

awdwriaeth yr Arglwydd." Gall gobaith

ocheneidio pan fyddo yr addewid heb ddy-

fod ; ond nid ydyw yn grwgnach. Y mae
yr ysbryd yn gweithio allan ocheneidiau

gobaith o flaen Duw mewn gweddi (Rhufi

viii. 26), ac fe esmwythâ hyn yr enaid o'i

faich o ofn a gofal pryderus. Ond y mae
ocheneidiau enaid diobaith yn cael eu goll-

wng allan mewn nwydau anfoddlongar yn
erbyn Duw ; a'r rhai hyn fel gwynt uchel i

dân, yn peri iddo ennyn yn fwy (ler. xxv.

16): "Hwy a yfant ac a frawychant, ac a
wallgofant, o herwydd y cleddyf yr hwn a

anfonaf yn eu plith." Am elynion Duwa'i
bobl y dywedir hyn. Yr oedd Duw wedi
parotoi iddynt draflwngc a eífeithiai yn
rhyfedd arnynt : hwy a frawychant, neu
byddant yn synedig : fel dyn wedi penwanu
gan ddiod gref, yn methu sefyll na bod yn
lionydd. Ië, " gwallgofant," fel rhai dyn-

ion yn eu meddwdod a ymgynnhenant â

phawb a ddaw i'w cyfarfod: byddai eu

calonau hefyd wedi eu llenwi felly â chyn-

ddaredd yn erbyn Duw ei hun, sydd â'i

gleddyf yn eu hystlysau, am eu bod yn ddi-

obaith am iachâd i'w clwyfau oddi ar ei

law. Eithr lle byddo gobaith ar waith, y
mae y galon yn cael ei thawelu a'i heddychu
yn fuau. Gobaith yw y llian a rydd Duw

yn nwylaw ei bobl i sychu ymaith y dagra
a redant o'u llygaid o herwydd eublindera
neu hir arosiad y trugareddau a ddisgwy
iant :

" Attal dy lef rhag wylo, a'th lygai

rhag dagrau; canys y mae tâl fth laiu

medd yr Arglwydd ; a hwy a ddychwelai
o dir y gelyn : ac y mae gobaíth yn c
ddiwedd ;" Ier. xxxi. 16, 17. Yr addew
gysurus hon, gydag ereill o'r fatli, y rhai
roddodd Duw mewn gweledigaeth i Ierem
ah, a lanwasant ei galon â'r fath lawenyd
nes oedd wedi ei loni a'i sirioli, gymmaint
dyn claf neu flinedig ar ol noswaith o gwf
melus (adn. 26): " Ar hyn y deffroais ac

j
edrychais, a melus oedd fy hûn genyf."

PENNOD VII.

Yn danpóà y sicrwydd triphlyg a rydd gobaith í
Cristion, gan ei lonyddu felly i ddisgwyl a,

gyjlaitmiad yr addewidion, pan fyddo Duw y
aroa yn hir.

Y mae gobaith yn tawelu y Cristion â sia

wydd neu hyder triphlyg, pan fyddo j
addewid megys yn hir aros.

1. Gobaith a sicrhâ yr enaid, er fod Dir
yn aros ennyd cyn cyflawni yr addewid
etto, nad yw efe yn oedi.

2. Pan y delo, y gwna efe ad-daliad he]

aeth am ei arosiad maith.

3. Tra y byddo yn aros ei amser i gyflawi

un addewid, y gâd efe gysur addewid ara

i ddiddanu y Cristion yn absennoldeb hon<
DOSB. I.

1. Gobaith a sicrhâ yr enaid na fydd
Dduw oedi, er y gall aros (Hab. ii. 3) ; " 1

weledigaeth sydd etto dros amser gosodedij

ond hi a ddywed o'r diwedd ac ni thwylla

os erys, disgwyl am dani ; canys gan ddyfo

y daw, ac nid oeda." Pafodd y mae hyn ?j C
erys, nid oeda ! Pa fodd y gellir heddych

y rhai hyn â'u gilydd ? O'r goreu. Er i'

addewid aros hyd yr amser gosodedig, ett

nid oeda dros ben hyny. Dywedir, " Pa
nesaodd amser yr addewid, yr hwn a dyngaf

ai Duw i Abraham, y bobl a gynnyddodd, c

a araìhaodd yn yr Aipht ;" Act. vii. 17. Fi

y llysiau a'r blodeu sydd yn cysgu trwy
gauaf yn eu gwraidd allan o'r golwg, pa

nesao amser y gwanwyn, gwthiant eu pena

yn ebrwydd o'r ddaear, lle yr ymguddia
cyhyd. Felly y gwna yr addewid yn t

hamser hithau. Oedi y mae hwnw sydd y
ìnyned dros yr amser gosodedig ; ond arc

y mae y neb sydd yn dyfod pan ddel hw
i ben. Y mae amser pennodol i bob addew
id ; etto, wedi ei ysgrifenu yn anamlwg i ni

ac o ddiffyg medr yn rhifyddiaeth Duw, j

ydym yn dueddol i feddwl fod Duw yn ei

hanghofio, pan mai ni sydd yn ein hanghoS
ein hunain, wrth fod mor hyf a gosod an

ser i Dduw yn ol ein dychymmyg, ac yn:
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jjgio am iiacl y yn dyfod y pryd hwnw
xmi. Fel pe gosodai dyn ei awrlais (watch)

rth ei gylla newynllyd ei hun yn lle wrth

v haul ; ac yna taerai ei bocl yn brydnawn,

î y dwrdiai am fod ei giniaw yn ammhar-

J. Yr ydym yn rhy awyddus am gysur,

|
yn disgwyl i'r addewid gadw amser gyda

n dymuniadau cyflym ; ac am nad yw fel

yn y dangoswn anfoddlonrwydd. Ynfyd-

Wydd hynod ! Ni red yr haul yn gyflym-

bh er i ni osod ein hawrlais ym mlaen ; aç

lii ddaw yr addewid funyd cynt am i ni

erfynu ein hamser yn rhy fuan. Y mae

^i wir iawn, fel y dywed un, er nad yw
íuw ond anfynych yn dyfod yn ein diwrnod

, o herwydd ein bod mor fynych yn cam-

yfrif ; etto y mae yn sicr o ddyfod yn ei

diwrnod ei hun. Dylem sylwi ar eiriau yr

postol : 2 Thes. ii. 3. Mae efe yno yn annog

Thessaloniaid i beidio cymmeryd eu siglo

n eu meddwl, na'u cynnhyrfu, fel pe byddai

ydd Crist yn gyfagos. Ònd pa raid wrth

r annogaeth yma i saint sydd yn disgwyl

u cyflawn orfoledd gyda'r dydd hwnw ? A
w yn flinder i galonau y rhai hyn glywed

od eu hymwared yn nesau, a dydd eu gor-

hwysiaci ger llaw ? Yr wyf yn meddwl
ìai nid dyfodiad y dydd hwnw oedd mor
nfoddhaol a dychrynllyd ; ond yr amser

n yr hwn yr oedd rhai twyllwyr yn chwen-

ych dysgu iddynt ei ddisgwyl, fel pe buasai

,Tth y drws, ac i ddyfod arnynt yn ddisym-

ìwth yn y genhedlaeth hono
;
yr hyn a

uasai yn beth athrist yn wir. O herwydd
älly, fe fuasai yn dyfod cyn i lawer o bro-

hwydoliaethau ac addewidion gael eu cyf-

iwni ; a thrwy hyny, cawsai gwirionedd

)uw anghlod, yr hyn ni chaiíf fod. Am
yny fe ddywed wrthynt (adn. 3), "Ni
idaw y dydd hwnw hyd oni ddel ymadaw-
id yn gyntaf, a dadguddio y dyn pechod,

ìab y goíledigaeth." Ac megysnadyw yradd-

wid hono yn aros ond hyd nes y cyflawnir

' pethau sydd i gael y blaen arni ; ac yna
|law i ben heb bossiblrwydd o arosiad nac

f.ttaliad ; felly y mae y lleill i gyd
;
pan

Rdel eu hamserau appwyntiedig gan Dduw
fyny, fe'u cyflawnir yn fanwl a holiol.

^eallai dy fod yn gwaedu gan archollion

fly ysbryd, yn greadur tlawd calon ddryll-

!og, yn mwydo mewn dagrau am dy bech-

l)d. Fe ddywed yr addewid fod Duw yn
ligos i'th fywhau ; tydi, meddaf, wrth dy
knw (Esa. lvii. 15), etto yr wyt yn dyfod

b'rweddi yma a'r bregeth acw heb olwg
irno ; ac nis gelli glywed dim am dano ond
i ddywed yr addewid wrthyt. Edrych yn

! iwr rhag gwneuthur cam â Duw yn dy
|feddyliau

;
penderfyna fod ei amser heb

'Adyfod, neu ynte y buasai gyda thi cyn
jliyn, a phaid a mesur milldiroedd Duw â'th

llinyn dy hun ; o herwydd fe all yr hyn a
eilw efe yn agos, fod ym mhell wrth dy
£esuv di. Fe allasai Duw fynegi i'w bobl y

2 i

pryd yr oedd yn meddwl dyfod i gyflawni

pob addewid, yn gystal ag yr arfaethodd y
peth yncldo ei hun ; etto ei gelu a wnaeth
yn y rhan fwyaf, a hyny er mantais i'n

fiydd, fel y gallom ddangos ein hyder yn
fwy cyflawn wrth ddisgwyl am yr hyn nas

gwyddom pa bryd y cawn ei dderbyn. Yr
oedd ûydd Abraham yn fawr a chref i gan-

lyn Duw, pan oedd yn celu y lle yr oedd yn
meddwl ei arwain icldo ; o herwydd fe aeth

allan heb wybod i ba le yr oedd yn myned :

Htib. xi. 8. Felly y mae yn gofyn fiydd

fawr i orphwys yn foddlawn ar yr addewid
pan y mae amser ei chyflawniad o'r golwg.

Ond os ystyriwn â phwy yr ydym yn mas-
nachu, ni bydd genym (hyd yn oed pan ar-

oso hwyaf) achos i ammheu ei fod yn ein

somi, neu yn oedi un nioment dros amser
appwyntiedig yr addewid. Y mae tri pheth

a barant i ddynion dori eu hymrwymiadau,
neu fyned dros y dydd pennodol.

laf. Anghof. Y mae llawer heb gofio yr

hyn a addawsant ; y dydd yn dyfocl i ben,

a hwythau yn ddifeddwl am y peth. An-
fynych y mae dynion yn anghofio pan fydd-

ant i dderbyn, ond yn rhy fynych pan fydd-

ant i dalu. Yr oedd yn rhaid i achlysur

anarferol ddigwydd i beri i'r trulliad gynt
adgofìo ei addewid yn y carchar ; onid e, ni

buasai byth yn meddwl am dani. Ond nid

yw addewid Duw byth allan o'i feddyliau :

" Cofiodd ei gyfammod byth ;" Salm cv. 8.

Y mae ei bobl â'u materion yn argraph-

edig ar gledr ei ddwylaw, a'u muriau ger

ei fron bob amser : Esa. xlix. 86. Er i

ddyrchafiad llys Pharaoh beri i'r trulliad

anghofio ei addewid i Ioseph ; etto nid yw
holl ogoniant y nef \vedi dileu o gof Crist ei

addewid ef i'w bobl sydd yn rhwym yng
nghadwynau cystudd yma yn y byd. Ac fe

fynai Duw i'w saint ddal ar hyn i ymgysuro
ynddo tra y mae yn dyfod :

" Myfi a wn y
meddyliau yr ydwyf fi yn eu meddwl am
danoch chwi, medd yr Arglwydd, meddyl-
iau heddwch, ac nid niwTed, i roddi i chwi

y diwedd yr ydych yn ei ddisgwyl ;" Ier.

xxix. 11.

2il. Anfiyddlondeb. Nid yw addewid
gyda rhai ond fel torch am wddf eppa ; nid
yw eich gafael ynddynt ddim gwell o'i her-

wydd ; o blegid hwy a änt yn rhydd pan y
mynont. Te allai nad oedcíynt yn bwriadu
cyflawni yn y dechreu ; ond yn gwneud
defnyddoaddewidynunig fel agoriad i gloi

eu twyll dros amser o'ch golwg. Y mae
ereill, ysgatfydd, wrth addaw yn meddwl
fel y dywedant ; ond pan welant wedi hyny
ryw anfantais yn debyg i ddigwydd iddynt
wrth sefyll at eu gair, gosodant eu penau ar
waith i lunio rhyw esgus golygus, er mwyn
gochel yr ymrwymiad, neu o leiaf oedi y
taliad. Yr hyn a barodd i Lysander ddy-
wedyd am rai dynion eu bod yn chwareu â
Uwon ac addewidion

;
fel plant â cheulys,
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Hwy a'u cadwant os bydd hyny er eu hen-
nill ; ond os byddant yn debyg o golli, gwell
ganddynt wasgu ar eu cydwybodau wrth eu
tori, nag ar eu pyrsau a'u budd daearol wrth
eu cyflawni. Ond nid oes lle i ammheu
Duw yn hyn

; gwirionedd a fFyddlondeb yw
ei enw. Aca ddichon gwirionedd ei hun
somi, neu fFyddlondeb dwyllo ? " Yn nh
îy Nhad (medd Crist) y mae llawer o drig-
fanau ; a phe amgen mi a ddywedaswn i

cliwi. Yr wyf fi yn myned i barotoi lle i

chwi. Ac os myfì a äf, myfi a ddeuaf dra-
chefn, ac a'ch cymmeraf chwi ataf fy hun ;"

Ioan xiv. 2, 3. Gwelwch yma hynawsedd
a diddichellrwydd ei galon. Fel pe dywed-
asai, Nid dywedyd rhyw chwedl deg yr wyf
er mwyn diangc ymaith, a'ch gadael mewn
gobaith o'r hyn ni ddaw i ben ; nag e, oni
buasai yr hyn yr wyf yn ddywedyd yn wir-
ionedd, y mae fy nghalonmorllawnogariad
atoch, fel na buaswn er mil o fydoedd yn
eich gadael yn y fath somedigaeth ; chwi
ellwch ymddiried i mi fyned ; o herwydd
mor sicr ag y gwelwch fi yn myned, fe gaiff

eich llygaid fy ngweled drachefn er eich
tragwyddol orfoledd. Yr addewidion nid
ydynt ie a nag e, ond ynddo ef ie ac amen
ydynt oll.

Drachefn, megys y mae yn wirionedd,
felly y mae yn ddoethineb hefyd. Fel y
mae yn wirionedd, nis gall wneuthur cam â
ni, neu ein twyllo trwy dori ei air ; a chan
ei fod yn ddoethineb, y mae yn ammhossibl
iddo addaw dim er niwed iddo ei hun ; ac
am hyny y mae yn anghyfnewidiol yn ei

arfaeth a'i addewidion. Y mae edifeirwch
yn wir yn weithred o ddoethineb yn y cread-
ur ; ond yn arwyddo ynfydrwydd o'r blaen,
yrhyn nis gall fodyn perthyn iDduw. Mewn
gair, y mae dynion yn fynych yn fyrbwyll
wrth addaw ; ac am hyny yr hyn a addaw-
ant mewn brys, hwy a gymmerant amser
i'w gyflawni. Nid ystyriant cyn addunedu

;

ac am hyny ymofynant ar ol darfod pa un
oreu ai talu ai peidio. Ond ni raid i'r

Duw hollddoeth wrth ddim o'r ail helynt
yma. Megys yn y greadigaeth, yr edrych-
odd yn ol ar amryw ranau yr adeilad deg
hono, ac a'u gwelodd mor gymmhwys fel

na newidiodd ddim o'i waith ; felly yn ei

addewidion, efe a'u gwnaeth mewn barn a
doethineb mor anfeidrol fel y saif am byth
at yr hyn a ysgrifenodd : TIos. ii. 19,; " Mi
a'th ddyweddiaf di â mi fy hun yn dragy-
wydd ; ie, dyweddiaf di â mi fy hun mewn
cyfiawnder ac mewn barn." Ac am hyny y
mae yn ddyweddiad tragwyddol, am ei fod
mewn barn a chyfiawnder.

3ydd. Analluogrwydd. Y mae addewid-
ion dynion yn ymddibynu ar lawer o ddi-
gwyddiadau. Y gr, ysgatfydd, oedd yn
gyfoethog wrth selio yr ysgrifen, ond a aeth
yn dlawd erbyn dyfod y dydd tftl. Llong-
ddrylliad ar fôr, neu dân ar y tir, neu ry

w

ddamwain athrist arall a gyfrynga; nes
°ydd y gr naill ai heb ddim, neu mor is

arno fel y mae yn rhaid iddo erfyn am ams<
ym mhellach, gyda hwnw yn yr efeng
(Mat. xviii. 2C) ;

" Bydd ymarhous wrtrn
a mi a dalaf i ti y cwbl oll." Ond y Du
mawr nis gellir ei ddwyn i'r fath fwlc
"Cadernid Israel ni ddywed gelwydd
l Sam. xv. 29. Megys y mae celwydd
ddrygioni pan fyddo un yn adclaw h(
feddwl cyflawni ; felly y mae celwydd heft
yn tarddu o wendid pan fyddo un heb aí
cyflawni y j>eth a addawodd. Yn yr yst
yma yn wirfe geir pob dyn, ie, pob creadù
yn gelwyddwyr i'r neb a bwyso arnynt ; a
nyn7 y gelwir hwynt yn oferedd celwydc
og : Ionah ii. 8. Oferedd fel y maent yn w*
ac annigonol ; oferedd celwyddog, am (

bod yn addaw yr hyn ni feddant ì'w rodc
Ond y mae Duw yn cael ei osod o'n blae
fel sail sicr i'n ffydd bwyso arno :

" Yn
ddiriedwch yn yr Arglwydd byth ; o he
wydd yn yr Arglwydd Dduw y mae caderj
id tragwyddol ;" Esa. xxvi. 4. Y fal

gadernid sydd ynddo, ac nad yw raid wrl
gadernid neb arall i'w attegu. Gyda dy
ion y mae gallu un i gyflawni ei addewidu
yn sefyll ar allu ereill i dalu iddo yntau ; i

soinant hwy, y mae yn rhaid iddo ynte
somi. Fel hyn ni a welwn fod toriad I

marsiandwr yn myned yn doriad i law<

ereill oedd â'u meddiannau yn ei ddwylai
Ond y mae gallu Duw yn anymddibync
Pe torai yr holl greadigaeth i fyny, etto

i

un yw Duw ag o'r blaen, mor alluog i gyi
northwyo ag erioed :

" Er i'r flìgysbreu r

flodeuo, ac na byddo ffrwyth ar y gwt:

wydd. &c. Eto mi a lawenychaf yn yr Á
glwydd ; byddaf hyfryd yn Nuw fy iacl

awdwriaeth. Yr Arglwydd Dduw yw :

nerth ;" Ilab. iii. 17, 18. O ! wynfydedi
rwydd y saint ! pobl na ellir byth eu tloc

hyd yn oed pan fyddo yr holl fyd }
Tn tori

fyny ; o herwydd y mae ganddynt addew
un na fetha ei allu y pryd hyny. Nis gall

Cristion ddyfod at Dduw mew^n amser ì

bydd dim yn ei ymyl i dori ei ddiíFyí
" Mor fawr yw dy ddaioni a roddaist i gad
i'r sawl a'th ofnant !" Salm xxxi. 19.

mae wedi ei roddi i gadw, fel y ceidw tí

gynnysgaeth ei blentyn, yn barod i'w da
icldo pan ddelo yr amser. Ni chaiff y Cris

ion arosmomentdros amseryraddewid.
mae gyda thi faddeuant," medd y Salmyc'

(cxxx. 4). Y mae yn aros am danat 1

erbyn y delech i ddadleu yr addewid.
DOSB. II.

2. Y mae gobaith yn sicrhau i'r Cristio

er i Dduwarosynhir, y bydd iddo o'r diwec

wneuthur taledigaeth helaeth am hyny p£

ddel ei awr i ben. Megys nad yw yr ai

nuwiol yn ennill dim wrth fod Duw j

oedi cyflawni y bygythiad, ond yn tryso

mwy o ddigofaint erbyn dydd digofaiu'
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Hy nid yvt y saint yn colli dim wrth fod

îb dderbyn yr addewid yn ddiaros ; ond

a hytrach wrth roddi cred i Dduw dros

nser y maent yn trysori mwy o orfoledd

•byn y dydd gorfoleddus, pan gaiíF yr

Idewid ei chyflawni (Rhuf. ii. 7) ; "I'r rhai

wy barhau yn gwneuthur da, a geisiant

Irçniant ac anrhydedd ; bywyd tragwydd-

\ Craffwch, nid digon yw gwneuthur da,

mid yw parhau yn gwneuthur da ; a hyny
jfyd yn amyneddgar (fel y mae ystyr y
iúr) yng ngwyneb ymddangosiad Duwo
ìdi ; a phwy bynag a wnelo hyn efe a gaiff

wobrwyo o'r diwedd am ei holl amynedd.

waith newynllyd yw aredig ; ond ani fod

obaith medi cynnyrch mor helaeth, nid yw
llafurwr yn llesgau ynddo. O ! fy enaid,

^edd gobaith, er fod arnat eisieu dy giniaw,

3,1 allan etto ychydig, a thi a gei dy giniaw

,th swper ynghyd pan ddel yr hwyr. Y
|iae y doluriau a'r llewygfeydd a ant dros

lÓristion i gyd yn cael eu hanghofio, a'i

índer yn darfod pan unwaith y daw yr

jidewid i ben, ac y caiff wledda ar ei lla-

|enydd hi (Diar. xiii. 12); "Gobaith a

pder a>anhâ y galon ; ond pren y bywyd
wdeisyfiad pan ddel i ben." 'Hyny yw,

,an ddel yn amser Duw ar ol hir ddisgwyl,

,

mae yn peri chwanegiad o lawenydd.

íegys y mae amser a osododd Duw i

rwythau y ddaear addfedu, ac oni arosir

wnw, byddwn ar ein colled ; felly y mae
mser hefyd i bethau da yr addewid add-

ìdu; a'n dyledswydd yw eu disgwyl, a

heidio eu tynu yn rhy fuan, fel afalau

leision oddi ar y pren. Y mae gormod yn
wneuthur hyn. Am eu bod yn wag o

ÿdd a gobaith i lonyddu eu hysbrydoedd

es y delo amser Duw, hwy a gipiant mewn
7ordd anghyfreithlawn yr hyn a fuasai yn
isgyn mewn amser yn addfed i'w mynwes-
u. A pha beth y mae y gwr diaros hyn
n ei ennill wrth eu brys ? Och ! cânt brofi

u mwyniant yn gul ac ysgafn, fel d wedi
i fedi yn rhy gynnar, ä'r hAvn ni leinw yr

iwn fydd yn rhwymo yr ysgubau ei fynwes.

\m hyny yr ydym yn cael y ddyledswydd
ìon ddisgwyl yn cael ei chymmhell dan
jjyffelybiaeth y llafurwr (Iago v. 7) ; "Bydd-
vch ymarhous, frodyr, hyd ddyfodiad yr
ÍLrglwydd." Aroswch amser Duw, nes y
lelo yn ol ei addewid i'ch cymmeryd oddi wrth
j;ich gwaith dioddef, ac na fyddwch yn rhy
prysur i ddiangc o'ch blinder. A pha ham
'eily? "Wele, y mae y llafurwr yn dis-

'*wyl am werthfawr ffrwyth y ddaear, yn
ìda ei amynedd am dano, nes iddo dderbyn

\î gwlaw cynnar a'r diweddar. Byddwch
îhwithau yn dda eich amynedd ; cadarn-

iiewch eich calonau ; o blegid dyfodiad yr

[Àrglwydd a nesaodd." Y mae y llafurwr

jr hwn medd y ddiareb sydd yn gyfoethog

p gnwd y flwyddyn nesaf ) er y byddai yn
ida ganddo fod ei d yn yr ysgubor, etto

yn disgwyl am ei addfediad yn ol trefn

gyffredin rhagluniaeth. Da iawn ganddo
weled y gwlaw cynnar ; etto, efe &. erys y
diweddar hefyd, er ei fod yn hir yn dyfod.

Ac oni welwn weithiau gawod yn disgyn

yn min y cynauaf sydd yn llenwi y tywys-
enau ac yn chwanegu y cnwd

; yr hon a gyll

rhai trwy anymddiried i ragluniaeth, a rhoi

y cryman i mewn yn rhy fuan ? Sicr wyf
fod trugareddau yn dyfod lawnaf lle yr ar-

osir hwyaf am danynt. Y mae llawnder

dyblyg y gall y Cristion obeithio ei gael yn
y mwyniant hwnw y darfu iddo mewn hir

amynedd ddisgwyl am dano,uwch lawyrhyn
a gaiff arall yr hwn ni fedr aros amser Duw»

laf. Llawnder o ran parhâd. Y mwyn-
iant a gipir law Duw, heb ei roddi ganddi,

ni phery yn hir. Yn gyffredin iawn, fel

pientyn Dafydd a anwyd trwy odineb, y
mae yn marw yn y cryd. Fel rhyw ffrwyth-

au a gasglwyd yn leision, hwy . a bydrant yn
fuan. Ai cyfoeth sydd wedi ei gasglu fel

hyn ; dywedir fod rhai yn prysuro i fod yn
gyfoethog: Diar. xxviii. 20. Ni fedrant

ddisgwyl wrth Dduw, gan ymarfer a duw-
ioldeb a diwydrwydd cydwybodol yn eu
galwedigaeth ; na, nid yw yr addewid yn
gyru yn ddigon eyflym ganddynt ; am hyny
y maent yn ysbarduno ym mlaen, a thrwy
arferion bryntion yn prysuro i fod yn gyf-

oethog. Ond y mae Duw yn prysuro cym-
maint i doddi eu meddiannau ag ydynt hwy
i gasglu. Nid oes dim halen a geidw y
bwyd yn hir heb droi ei flas os bydd wedi

ei dwymno yn rhy drwm wrth ei yru ; na
dim gofal neu ddarpariaeth o eiddo dyn a

geidw rhag melldith Duw, yr etifeddiaeth

hono a gasglwyd trwy y fath ymlidiad

poethlyd a phechadurus (Diar. xiii. 11) ;

" Golud a gasgler trwy oferedd (sef mewn
ffordd ofer anghyfiawn) a leiheir." Fel y
brasder afiach a gesglir gan yfwyr mawr a

bwytawyr gwangcus
; y mae ynddo yr hyn

a brysura ei adfeiliad (Diar. xxi. 6) ; "Trys-

orau a gasgler â thafod celwyddog, a chweljr

megys gwagedd gan y neb sydd yn ceisio

angeu." Yr ystyr yw, y mae y fath etifedd-

iaethau yn cael eu taflu fel pêl o'r naill i*r

llall ; ac nid ydynt yn debyg o aros yn hir

mewn un llaw nes y delont i feddiant gr
duwiol, yr hwn a wna Duw yn fynych trwy

ei ragluniaeth yn etifedd i feddiannau o'r

fath ; fel y gellwch weled yn Iob xxvii. 17 ;

Preg. ii. 26. Drachefn, ai cysur a llawen-

ydd tumewnol a gesglir fel hyn ? Y mae
rhai yn prysuro gormod yma hefyd. Nid
ydynt fel Cristionogion ereill yn hau mewn
dagrau, ac yn boddloni aros am lawenydd
hyd y cynauaf, neu o leiaf hyd nes y byddo
peth tyfiad ; a'r hâd o ras a hauwyd rnewn
cawodydd ofid yn tori allan mewn tystiol-

aethau mor sylweddol ag a rydd iddynt ryw
fesur o sicrhâd am y gwirionedd o hono.

Yna yn wir y mae ysbryd y Cristion dirag-
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rith yn ymloni, a'i gy3ur yn dal, ie, yn
chwanegu fwy fwy ; fel yr haul ar ol ym-
drech â niwl tew, y mae yn tori allan ac yn
maedilu yn llwyr yr hyn a fu yn ei dywyìlu
dros aniser {Diar. xiii. 9) ; " Goleuni y cyf-
iawn a lawenhâ ;" sef ar ei holl ofnau a'i

ammheuon. Ond y mae ereill mor fawr eu
brys fel y neidiant at gysur cyn bod erioed
yn gydnabyddus à thristwch duwiol. Hwy
a esgrrant heb boen ; ac y mae eu ffydd yn
ennyn i sicrwydd cyn y gwelir y mwg o
annnheuon ac ofnau yn codi yn eu heneid-
iau. Ond Och ! y mae y llawenydd yma mor
hawdd ei golli a'i gael ; fel gwanwyn rhy
flaenllaw yn peri i'r llafurwr wylo y cynau-
af ; neu fel diwrnod cynnhes heulog yn y
gauaf yndwyn llawer o rai garw ar ei ol.

Y tir creiglyd sydd yn esampl eglur o hvn,
(Marc iv. 5), Ilawenydd yrhwnaddiflanodd
mor ebrwydd ag y cododd. Y mae amser
erlid neu brofedigaeth yn dyfod, ac yn y
fan rhwystrir ef. Mewn gair, cymmerwch
un esampl yn chwaneg, sef mewn pwynt o
ymwared. Yr ysbrydoedd prysur hyny na
fcdrant aros i'r addewid agor drws eu
carchar, ac i Dduw eu gwaredu yn ei amser
ef, ond a dorant y carchar ac a ddiangant
allan o flinder trwy ryw foddion angìiyf-
reithlawn, onid ydym yn gweled mor res-

ynol y twyllant eu hunain ) O herwydd y
meddyliant trwy rym eu cyfrwysdra pech-
adurus, brysuro eu hymwared, hwy a'illadd-
ant yn yr enedigaeth

;
yr hyn, pe daethai

yn amser Duw, a allasai aros gyda hwynt
dros lawer diwrnod teg. Yr Iuddewon yd-
ynt esampl athrist o hyn ; i'r rhai y rhodd-
odd Duw lawn sicrwydd o'u hymwared o
ddwylaw y Babiloniaid : ond er hyny myn-
ent hwy eu ffordd eu hunain, gan obeithio,

y mae yn debyg, ei ddwyn i ben yn gynt
trwy gyfrwysdra nag y gallent ei ddisgwyl
trwy ragluniaeth ; ac am hyny i'r Aipht y
diahgasant gyda phob brys/heb ammheu
na chaent eu gwaredigaeth oddi yno. Ond
Ocli ! yn Ilwyr wrthwyneb y digwyddodd;
o herwydd y cwbl a gawsaut oedd trymhau
cadwyn eu caethiwed, a pheri i'w meistriaid
beilchion arfer mwy o greulondeb tuag at-

ynt
;
yr hyn y mae Duw yn erchi iddynt ei

gyfrif i'W hysbrydoedd anghrediniol eu
hunain (Esa. xxx. 15) ;

" Fel hyn y dywed
yr Arglwydd Dduw, Sancfc Israel, trwy
ddycliwelyd a gorphwys y byddwch gad-
wedig ; mewn llonyddwch a gobaith.y bydd
eich cadernid ; ond ni fynech." Yn wir os
edrychwn ar y rhai a ddisgwyliasant mewn
gobaith am ddyfodiad Duw i'w cynnorth-
wjd, ni a gawn eu bod bob amser wedi
llwyddo. Iosuah, yr hwn a safodd i fyny
yn erbyn pob rhyw ddigalondid, gan gredu
yn gadarn a disgwyl yn amyneddgar am y
tir a addawsai Duw, oni bu efe byw i rodio

dros feddau y rhai oedd am droi yn ol i'r

Aipht ? Ac oni fu yu dyst hefyd o ddinystr

y rhai hyny a aethanfc yn rhyfygus i ben
bryn i ymladd â'r gelynion, a chymmeryd
tir (fel y gwag dybiasant) cyn i àmser Du
ddyfod i ben ? Devt. i. 41. Iè', oni chafod
efe ranu y tir yn y diwedd, a rlioddi
esgyrn i orwedd mewn gwely o anrhyded
ar ol byw i weled addewid Duw wedi
hapus gyflawni i'w boul? Folly Dafyd
gobaith ac amynedd yr hwn oedd ryfedd
yn aros am y deyrnas r.r ol cael addewid
honi

; yn enwedig os ystyriwn pa sawl cyf
a gafodd i ddwyn ymaith fywyd Saul grei
lawn, yr hwn oedd yn sefyll rhyngddo a
orsedd. Ni buasai raid iddo cîiwaith fc
yn fyr o faterion i'w gosod mewn cyhoed
iad o flaen y bobl. tuag at lonyddu a bod.
loni eu meddyliau ar y fath achos pe bua»
yn meddwl myned y ffordd hon i'r goroi
Ond fe wyddai nad oedd rhesymau golygu
a fuasai yn boddloui lliaws am y weithrft
yn ddigon i dawelu ei gydwybod ei hu)
Ac felly attaliwyd ei law rhag rhwygo br
yr addewid i gael gafael yn y goron, ar

j
hon yr oedd yn feichiog

; gadawodd id(

fyned i'w llawn amser ; ac ni bu yn ei golle
o'r achos.

2il. Y mae llawnder o fendith yn llifo

mewn gyda mwyniant a fedwyd yn amst
Duw

; yr hyn a gollir lle na byddo amyr
edd i ddisgwyl hyd hyny. Yn awr, y mî
y fendith yma yn cae'l ei thalu i fynwes

)
enaid disgwylgar y ddwy ffordd hon. Y
gyntaf. Fe gaiff y mwyniant hwnw wet
ei felysu iddo â chariad" a ffafr Duw er
pysur. Yn ail. Y mae yn sancteiddied:
iddo yn ei hapus ganlyniad er ei les.

(laf). Fegaiffei felysu iddo â chariad
ffafr Duw er ei gysur. A hyn nid oes cyst
sail i'w ddisgwyl gan y neb sydd yn to
ato ei hun, ac heb fedru aros i Dduw yn
amser ef ei osod o'i flaen. Y mae euogrwyc
bob amser yn cydfyned âgannioddefgarw(
ac auymddiried ; a lle byddo euogrwyd
wedi ei gasglu wrth gyrhaedd rhyw fwyi
iant, nid Hawer o felusder a brofir wrth
ddefnyddio. O ! y mae euogrwydd
chwerwi pethau yn dost

; y mae yn ca
yr enaid mewn ofn parli aus o glywed newyd
ion drwg o'r nef ; ac nid yw enaid mewnjÁj
yn gallu archwaethu nemawr o felusder i

drugaredd. Fe all y fath un, ysgatfyd
feddu ychydig lawenydd terfysglyd, ac yr
dwymno dros dro wrth y tân gwylltyma<
gynneuad ei hun ; hyd nes delo i gael rhy
faint o ymddiddan difrifol â'i galon, yi

nghylch y ffordd a'r modd y cafodd ei fwy;
iant ; ac fe fydd hyn yn sicr o daflu y fai

leithder i feddwl y creadur truan, fel m
nid hir y llysg y tân yn ddisglaer. O !

fath frathiad i galon y gorthrymwryw go
fod dywedyd am ci gyfoeth mawr, feî

brenin hwnw am ei goron, dyma etifed>

iaeth wych ; ond Duwayr pa fodd y cefi.

hi j Ond y Cristion a fyddo yn derbyn u:

i
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yw gysur tumewnol neu allanol o law

iw, ar ol disgwyliad amyneddgar am dano,

bydd y dychrynfeydd hyn i'w boeni a

3ri ei draflwngc pan fydd ei gwpan wrth

enan. Fe yr pa le y cafodd ei feddian-

u allanol a'i gysnr tumewnol
;
gall gael

& Dduw wirio y ddau, eu bod gyda'i fodd

genad ef. Y mae rhagoriaeth mawr
wng llawenydd y llafurwr wrth gael eid
ìewn y cynauaf, a llawenydd lleidr afyddo

idi lladrata ysgubau o faes un arall, ac yn

w yn wych ar ei ysglyfaeth wedi myned
ref. Fe allai y gellid clywed mwy o sn
ihrechwen yn nh y lleidr nag yn nh y
furwr gonest ; etto, nid oes un gymmhar-
:th rhyngddynt. Un ergyd ar ddrws y
idr gan swyddog sydd yn dyfod i chwilio

d am ladrad, a anafa lawenydd yr holl

ulu, fel y rhedant i ymguddio yma a

;aw. O ! yntau, pa fath ofn a chywilydd

ymeiíl yn y galon euog pan ddel Duw i

wilio am ei drugareddau a'i gysuron a

Iratawyd ?

(2il). Y mae yr enaid disgwylgar yn cael

fwyniant yn sancteiddiedig er ei les ; ac

nae ereill yn fyr o hyn er y cwbl a fedd-

t. A pha fendith sydd yn perthyn i rodd

d ei chael i wneuthur lles i ni ? Y mae
orydoedd rhy awyddus yn gwaethygu
th y mwyniant a gasglant cyn ei amser.

rma ddrg blin yn wir ; cael cyfoeth neu

äur er ein niwed. Pechod Israel oedd,

ta ddisgwyliasant am ei gynghor ef ;"

Im cvi. 16. Yr oedd Duw wedi cymmeryd
gofal arno, acwediymrwymo i'w cynnal pe

ifoddlonasent i'w ddarpariaeth ef. Ond
fedrent hwy aros ei amser ef :

" Eithr

^siasant yn ddirfawr yn yr anialwch ;"

n. 14. Ehaid oedd iddynt hwy gael bwyd
eu blas, ao wrth alwad eu calonau diym-

>s ; onid e, ni thalai ddim. Hwy a gawsant

ny : " Efe a roddes eu dymuniad iddynt"

in. 15) ; ond gwell fuasai iddynt fod heb
gwledd, o herwydd ni lesaodd iddynt

In. 15), "eithrefe a anfonodd gulni i'w

aaid." Daeth barn ddirgelaidd gyda'u

vyniant, yr hyn a ymddangosodd yn fuan

y pechodau mawrion y goddefwyd eu dal

addynt (adn. 16); " Cenfigenasant hefyd

th Moses yn y gwersyll, ac wrth Aaron,

ìct yr Arglwydd ;" ac hefyd yn y dialeddau

dywalltodd Duw arnynt o'u herwydd:
tm. xi. 33. Ond y trugareddau a dder-

nir yn ffordd ac amser Duw, a fyddant yn
ihorth mwy iachus a maethíawn i'r enaid

gwylgar. Ni thorant allan yn grach a

)rnwydydd o fath y rhai hyn. Megys y
e y naill yn danwydd i chwant, felly ymae
lleill yn faeth i rasau y saint, ac yn eu

neuthur yn fwy gostyngedig a sanctaidd.

^elwch hyn yn Esa. xxx. 18, 19, 22, lle,

ffrwyth eu disgwyliad amyneddgar wrth
uw am waredigaeth allanol, y maent yn
1 peth mwy gwerthfawr i'w chanlyn, sef

gras i'w defnyddio yn dduwiol. Trugaredd
fawr ar ol aml weddíau, a hir ddisgwyliad,

oedd i Hannah gael mab ; ond trugaredd

fwy oedd iddi gael calon i'w roddi yn ol i'r

Duw a'i rhoddodd ef iddi hi. Cael etifedd-

iaeth, iechyd, neu ryw fwyniant arall, wrth
ddisgwyl ani dano gan Dduw, sydd drugar-

edd ; ond nid i'w chymmharu â'r fendith

hono sydd yn tymmeru ac yn sancteiddio

y galon i ddefnyddio y rhai hyn i ogoniant

Duw. A hyn yw cyfran gyffredin yr enaid

disgwylgar ; a hyny nid yn unig mewn
cysuron allanol, ond rhai tumewnol hefyd. Y
mae y llawenydd a'r heddwch agaiff yr enaid

diragrith yn y ffordd hon, yn ei wneuthur
yn fwy gostyngedig, sanctaidd, a nefol ; tra

y mae y cysur a gyrhaedd rhagrithiwr mor
hawdd, naill ai yn dirywio i falchder a hun»

andyb, neu yn ymdywallt i ryw ffos fudr

aralì ; fe allai i halogrwydd cyhoeddus cyn
rhedeg ym mhell.

dosb. nr.

3. Y mae gobaith yn sicrhau yr enaid

tra byddo Duw yn aros heb gyflawni un
addewid, y caiff dori ei ddiííyg mewn un
arall yn absennoldeb hono. Ac y mae hyn
yn ddigon i lonyddu calon pwy bynag sydd

yn ei adnabod ei hun. Fe osododd Duw
bethau yn y fath drefn hyfryd, fel nad oes

un cysswllt o amser ym mha un y mae enaid

credadyn yn cael ei adael yn gwbl ddigysur;

ond fe fydd rhyw addewid neu gilydd yn
sefyll yn barod i weini i'w angenion pres-

ennol. Ysgatfydd y bydd efe weithiau yn
fyr o'r hyn y mae yn ei fawr ddymuno ; etto

cymmerir gofal hyd yn oed y pryd hyny
am ei gynnaliaeth ; y mae un addewid yn
ei ddiddanu i aros y llall. A pha achos sydd
gan ddyn claf i gwyno, er nad yw ei gyfeill-

ion yn eistedd ynghyd gydag ef, os gwnânt
hyny bawb yn ei dro, a pheidio ei adael heb
nifer digonol i ediych ar ei ol ? Yr ydym
yn daiilen am bren y bywyd (Dad. xxii. 2),
" yn dwyn deuddeg rhyw ffrwyth, bob mis
yn rhoddi ei ffrwyth." Felly y mae ffrwyth

a ellir ei fwyta i'w gael arno bob amser.

Wrth y pren yma, pa beth sydd yn fwy
addas i ni feddwl na Christ, yr hwn sydd
yn dwyn pob rhyw ffrwyth yn ei addewid-

ion, a chysur at bob amserau, a phob rhyw
gyflwr ? Ni all credadyn un amser ddyfod
ato heb gael rhyw addewid yn addfed i'w

fwyta ; ac felly fe gaiff gynnaliaeth tra

byddo y lleill yn aros i fyned yn addfetach.

Gwelwch yma fod darpariaeth i'r Cristion

ym mhob tymmor. Pan ddychwelodd Crist

i'r nef, fe adawodd hyn yn gysur i'w ddis-

gyblion: " Mi a ddeuaf drachefn, ac a'ch

cymmeraf chwi ataf fy hun" [Ioan xiv. 2),

sef i d ei Dad, lle y mae yn byw mewn go-

goniant. Wele newydd hyfryd yn wir ; ond
Och ! pa fodd y safant yng ngwyneb yr am-
ryw ystormydd oedd i gyfryngu rhwng am-
ser yr addewid yma a'i chyflawniad ? Fe
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ystyriodd ein Hiachawdwr hyn hefyd ; ac

fe ddywed wrthynt na chaent eu gadael yn
amddifad; ond byddai ei Ysbryd gyda
hwynt ar y ddaear, i aros yr amser y caent

eu dwyn ato i'r nef : Ioan xiv. 16, 17. Nid
oes ar y Cristion un amser y fath ddiffyg

nad all gobaith ei gynnorthwyo {Ier. xvii.

7), " Bendigedig yw y gr a ymddiriedo yn
yi- Arglwydd, ac y byddo yr Arglwydd yn
hyder iddo. Canys efe a fydd megys pren

wedi ei blanu wrth y dyfroedd, ac a estyn

ei wraidd wrth yr afon, ac ni yr oddi wrth
ddyfod gwres ; ei ddeilen fydd îr, ac ar

flwyddyn sychder ni ofala, ac ni phaid a

ffrwytho." Y dyfroedd yma ywyr addewid-

ion, oddi wrth y rhai y mae y credadyn yn
tynu maeth parhaol ; fel megys pren ar lan

afon sydd yn iraidd trwy bob hin, y mae
yntau felly hefyd, pa wedd bynag y gweithio

rhagluniaeth Duw oddi allan. Fe allai bod

y Cristion mewn cyflwr cystuddiol a'r

addewid o ymwared heb ddyfod ; er hyny
medr gobaith ei gynnal yn absennoldeb

hono, ar bwys addewid arall ; sef y bydd i

Dduw ei nerthu dan ei gystudd, er nad yw
yn bresennol yn ei waredu o hono : 1 Cor.

x. 13. Os na bydd y Cristion eto yn profi

fod yr addewid yma yn tywallt ei rhinwedd

i'w fynwes i'r fath radd a'i iachau yn gwbl
o'i annioddefgarwch a'i anymddiried, a

drwg dymmerau ereill (y rhai, er ei ofid, a

genfydd yn rhy brysur o'i fewn) yna y mae
gan obaith ffenestr etto i ollwng allan y mwg;
efe a egyr o flaen yr enaid yr addewidion

hyny sydd yn sicrhau i'r Cristion gwan y
caiff trugaredd faddeuol guddio y gwendid-

au na ddarfu i ras cynnorthwyol eu llwyr

orchfygu (Mal. iii. 17); "Arbedaf hwynt
hefyd fel yr arbed gr ei fab sydd yn ei

wasanaethu." Felly Mìcah vii. 18 :
" Pa

Dduw sydd fel tydi, yn maddeu anwiredd,

ac yn myned heibio i anwiredd gweddill ei

etifeddiaeth ?" Ac yn sicr ni oddefasai

Duw i gymmaint o wendid Iob dori allan,

oud fel y byddai yn niwedd y cwbl rywbeth
i drugaredd faddeuol ei wneuthur ; ac y
gwelai y gr duwiol yma ei hun vn ddyled-

wr iddi am ei waredigaeth, ac hefyd am y
dystiolaeth anrhydeddus a ddygodd Duw
iddo o flaen ei gyfeillion angharedigol ; y
rhai, o herwydd ei gystuddiau trymion, a

pheth cynnhwrf yn ei ysbryd, a'i llwythas-

ant ef mor annhrugarog â'r cyfcuddiad o fod

yn rbagrithiwr.

PENNOD VIIL

Tn cynnwys prawf o la fettel y'inae yr helm o

obaith wedi ei gwneuthur.

Defn. 1. Er prawf pa un a yw yr helm

yma o obaith genym ar ein penau, ai nad

yw; yr helm yma, meddaf, a gymmhell
arnom yn y testyn. Am y fath addui
gwael ag y mae y rhan fwyaf yn foddlay
arno, gau mor isel ei bris, Och ! nid yw >

haeddu yr enw o wirobaith, mwy na chwpl
o bapur yr enw o helm. O ! edrych at fetl

a gwneuthuriad dy helm mewn modd e

wedigol ; o herwydd at hwn y bydd yr a

neliad blaenaf. Yr hwn sydd â'i yrngî

yn benaf am gadw ei ben ei hun (y sar]

wyf yn feddwl) fe gais yn benaf hef
glwyfo dy ben. Nid oes neb ond ynfydi.

neu blantos, mor hygoel ag yr ymlenwant
gobaith mawr ar achos bach neu egwan.
neb sydd ddoeth, a'i synwyrau ganddo,
fydd mor ofalus ynghylch gosodiad ei obail

yn enwedig am iachawdwriaeth, ag yw lly

ydd synwyrol ar long yn dwyn Uwy
gwerthfawr am le i angori ei lestr. Y m
achos wrth ein gofal mwyaf yn hyn ; o hi

wydd nid oes dim yn rhoddi dynion i g

wilydd mwy na chyfarfod â somedigae
yn eu gobaith (lob vi. 20) ; "Hwy a gywilyc
iwyd am iddynt obeithio ; hwy a ddaethí

hyd yno ac a wladeiddiasant ;"• hyny yw.

herwydd methu cael dwf v fel yr oeddynt
disgwyl yn yr aberoedd hyny. Ond nid (

un cywilydd yn debyg i hwnw, a ddwg g

obaith am iachawdwriaeth ar yr annuwi
ion yn y diwedd :

" Rhai a ddeffroant i wai

a dirmyg tragwyddol ;" Dan. xii. 2. H
a godant allan o'u beddau ac allan o'u p
adwys flyliaid hefyd, lle y buasai eu g\i

obaith yn eu difyru dros eu holl fywyd
chânt weled yn lìe y nefocdd a ddisgwyli

ant, uffern yn eu disgwyl hwy, gan agor

safn yn anferth am danynt. Os oedd y fí

gywilydd ar weision Eglon ar ol hir dc

gwyl wrth ddrws eu harglwydd (lle yr oe<

ynt yn edrych am eu holl ddyrchafiad),

gael ef, a'ugobaith gydag ef yn farw a:

llawr : Barn. iii. 25. O ! ynte, pa galon

feddwl y fath gymmysgedd o gywilyd<

dychryn a gyferfydd yng ngwynebau
chalonau llawer yn y dydd mawr, wrth v

ed eu holl obaith am y nef wedi trengu,

gadael yn nwylaw diafliaid i'w poeni i d

gwyddoldeb ; nid oedd milwyr Hanni
mor hyderus yn rhanu ysbail Rhufain
mysg eu gilydd (yr hon er hyny ni chj

merasant) ag yw llawer o bechaduriaid r

fygus, a addawant iddynt eu hunain dd

wyddfyd y nef ; ond yn lle hyny, a g
orwedd mewn gwarth yn uft'ern, oddi ei

iddynt cyn marw allu dangos gwrell sail

gobaith nag a fedrant hyd yma. O ! pa b

a wna y breuddwydwyr hyn yn nydd c

ofaint yr Arglwydd
;
pan welant yr holl

yn íflam oleu o'u cwmpas, ac y clyw

Dduw (llygaid yr hwn a dryana dr

ddynt) yn eu galw yng ngwydd dynion

angylion i'r farn ! A safant hwy at eu

baith y pryd hwnw, a'i wirio yng ngwyi

Crist fel y maent yn awr yu ymfendit
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uddo ? Na, diau y llwfrhâ eu calonau hyf-

>n. Ni ddywed neb mor ddrwg am danynt

u cydwybodau eu hunain ; ac fe ddefn-

idia Duw eu tafodau eu hunain i'w cy-

nddo, a dangos ffolineb eu gobaith, er cy-

ilydd i'w hwynebau o flaen yr holl fyd.
' mae y prophwyd yn rhagddywedyd am
5 amser pan "y bydd i'r prophwydi (gau)

fwilyddio bob un am ei weledigaeth ; ac

i
wisgant grys o rawn i dwyllo. Ond efe

dcfywed, nid prophwyd ydwyf íi ; llafurwr
ddaear ydwyf fi," &c : Zech. xiii. 4, 5. Yn
ir y gau brophwyd mwyaf a fedd y byd,

! sydd yn twyílo y nifer mwyaf, yw y
vag obaith yma a gymmer dynion i fyny

n iachawdwriaeth. Y mae hwn yn pro-

ìwydo am heddwch, maddeuant, a nefoedd,

i-an y rhai hyny na feddyliodd Duw erioed

i gwneuthur yn etifeddion o honynt. Ond
mae y dydd yn dyfod, ar frys hefyd, pan
caiff y gau brophwyd hwn ei waradwyddo,
;s y bydd y rhagrithiwr yn addef na bu
mddo erioed obaith am iachawdwriaeth,

ìd a luniwyd gan ei ddychymmyg ei hun.

ffurfiolwr hefyd a deifl. ymaith ei wisg o

•offes, â'r hon y twyllodd ei hun ac ereill

;

: a ymddengys iddo ei hunan a'r holl fyd

ì ei liw noeth. Fe weddai, gan hyny, i

)b im fod yn llym a manwl yn y gwaith o

lwìIìo ei galon i edrych ar ba beth y syl-

enwyd ei obaith.

Yn awr, y mae gobaith o'r iawn wneuth-
'iad yn obaith rhesymol, ac ar sail dda

:

Byddwch barod bob amser i atteb i bob
ì a ofyno i chwi reswm am y gobaith sydd
ìoch ;" 1 Pedr iii. 15. Och ! pa fodd y
iydd y rhai hyny atteb i ereill na feddant

ì i'w cydwybodau eu hunain ar y cwestiwn
na, pa ham, O ! fy enaid, yr wyt yn go-

ìithio bod yn gadwedig? Nid oes un
L'istion, er gwaned fydd mewn gras, nad
:s ganddo reswm wedi ei sylfaenu ar Air
uw (a dyma yr unig wir reswm) am
gobaith a broffesir ganddo. A ydych
iwi mor ynfyd a meddwl fod eich hyfder
iyfygus, heb un gair o addewid i adeiladu
•no, yn ddigon i roddi i'ch eneidiau hawl
etifeddu teyrnas Dduw ? Pe deuai un
och, a dywedyd mai efe bia eich t a'ch

i*, ac heb ddangos un ysgrifen dan eich

ìw, drwy yr hon y darfu i chwi eu tros-

wyddo iddo
; y cwbl a all ddywedyd

v, ei fod wedi breuddwydio y nos o'r blaen
ai felly yr oedd, a'i fod am hyny yn dyfod
v meddiannu ; oni thybiech chwi y dyn
ì wallgofus, a bod ganddo well hawl i letty

lai gorphwyllog nag i'ch t a'ch tir chwi ?

c etto y mae llawer yn gobeithio bod yn
idwedig heb fedru rhoddi gwell rheswm
i hyn am eu gobaith ; a'r cyfryw yw yr
)U bechaduriaid dygn anwybodus a halog-
)ig. Megys y byddai yn ddigon i dawelu
uau y Cristion, pe b'ai ond yn gofyn i'w
aid, pa ham y terfysgi ynof ? ac yn craffu

leied rheswm sydd gan ei galon i'w roddi am
ei therfysg ; felly disgynid y pechadur rliy-

fygus oddi ar ei hoyw obaith, pe ceid gan-
ddo ond ei alw ei hun i gyfrif, gan gyfarch
ei enaid weithiau, ac edrych am atteb i fodd-

lonrwydd y fath gwestiwn a hwn, dywed i

mi, O ! fy enaid, mewn gwir ddifiifwch, pa
reswm a fedri gael yn yr lioll Feibl i ti

obeithio am iachawdwriaeth, yr hwn wyt
yn byw mewn anwybodaeth o Dduw, neu
arferiad o bechod yn erbyn Duw ? Yn sicr

fe gai ei enaid mor fud ag oedd y dyn heb

y wisg briodas yn y ddammeg. Dyma y
rheswm pa ham y mae dynion yn fath es-

troniaid iddynt eu hunain, ac heb feiddio

tynu ymddiddan â'u calonau ar y fath des-

tyn
;
gwybod y máent y codid terfysg yn

ebrwydd yn eu cydwybodau, yr hwn ni

lonyddid ar frys ; ac am hyny hwy a loch-

ant eu calonau twyllodrus, fel Dafydd ei fab
Adoniah ; yr hwn " nid anfoddlonodd ef yn
ei ddyddiau, gan ddywedyd, Pa ham y
gwnaethost fel „hyn ?" 1 Breri. i. 6. Na
hwythau eu heneidiau yn eu bywyd, gan
ofyn, enaid, pa ham y gobeithi fel hyn ?

Neu os gofynasant, nid oedd ond tebyg i

Pilat yn gofyn i Grist, " Pa beth yw gwir-

ionedd ?" (loan xviii. 38), heb ewyllys i aros

am atteb. Fe allai mai creadur anwybodus
wyt, yr hwn ni wyddost pwy yw Crist, na
pha beth ynddo y mae gobaith i ddal gafael

arno ; ond yn unig yr wyt ti yn gobeithio

mewn rhyw dyb ddall, y bydd Duw yn well

wrthyt na dy ddamnio yn y diwedd ; ond
pa ham y gobeithi fel hyn, ni fedri roddi un
rheswm ; na minnau chwaith. Os achub
efe dydi fel yr wyt yn awr, y mae yn rhaid
iddo wneuthur efengyl newydd er dy fwyn

;

o herwydd yn y Beibl yma dy ddamnio y
mae, heb obaith nac ymwared :

" Yn y rhai

colledig y mae yr efengyl yn guddiedig ;"

2 Cor. iv. 3. Ond os gwna gwybodaeth y
tro, ysgatfydd y medri ddangos crynlawer o
hwnw. Dyma y gwrthglawdd sydd genyt
i lechu dano, ac i gadw* draw y bwledi a
deflir atat o'r Gair, o herwydd y chwantau
hyny yr wyt ti yn byw ac yn ymdroi yn-
ddynt fel anifail yn ei dom, gan ymhalogi
gyda hwynt yn feunyddiol. Ac ai hyn yw
y cwbl a feddi i brofi gwirionedd dy obaith ?

Yn wir y mae UaAver na wnânt well defnydd
o'u gobaith ysgrythyrol, nag a wna Uadron
o'r deall sydd ganddynt yng nghyfraith y
tir

; y rhai a'i hastudiant hi, nid o feddwl
ei chadw, ond i fod yn gyfrwysach i ochel

ei chyhuddiad pan ymaflo ynddynt. Felly

y mae llawer yn chwilio y gair, yn enwedig
y rhanau sydd yn gosod allan drugaredd
Duw i bechaduriaid yn yr helaethrwydd
mwyaf ; fel y gallont â'r rhai hyn wneuthur
gobenydd esmwyth i bwyso eu penau tru-

enus arno, pan fyddo gwaedd eu ffieidd-dra

yn dechreu eu blino. Duw a'ch gwaredo,
fy anwyl gyfeillion, rhag y fath obaith a
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liwn. Yn sicr yr ydych yn meddwl dar-

paru gwell rheswm na hyn cyn myned i'r

íaru am eich gobaith o fod yn gadwedig,
onid ydych? A feddyli di y bydd i'th

wybodaeth fod yn ddadl cyn gryfed am
iaehawdwriaeth, ag a fydd y pechodau yr
ymdreigli ynddynt yn erbyn y wybodaeth
hono am ddamnedigaeth ? Os oes gobaith
i'r fath rai a thi, yna deued Indas a Iezebel,

i'e, y diafliaid a'r holl ysbrydion ufìernol i

daraw i mewn am ran gyda'r fath gym-
deithion ; o herwydd fe all rhai o'r rhai hyny
ddadleu mwy o hyn na neb o honoch cliwi.

Ünd fe allai fod genyt fwy na hyn i'w

ddywedyd drosot dy huu. Yr wyt ti, nid
yn unig yn ddyn gwybodus, ond yn un wedi
diwygio hefyd. Ti a ddiengaist rhag yr
halogedigaeth y buost unwaith yn gorwedd
ynddo ; ie, y mae dy ddiwygiad wedi ei

addurno â phroffes deg o grefydd, a'r rhai

hyn ynghyd wedi ennill i ti farn dda dy holl

gymmydogion, fel y mae yn bossibl y gelli

gael tystiolaeth dan eu dwylaw am dy ym-
ddygiad hardd a thebyg i Gristion yn eu
plith. Etto, gâd i mi ddywedyd wrthyt, os

wyt yn meddwl bod yn ffyddlawn i'th enaid
dy hun, rhaid i ti beidio gorphwys ar eu
barn dda hwy am danat, na barnu dy obaith
o'r nef wrth yr hyn sydd yn dyfod dan eu
gwybyddiaeth hwy, sef dy ymcìdygiad oddi
allan ; o herwydd ym mhellach nid yw eu
llygací a'u sylw hwy yn cyrhaedd/ Ond
edrych sydd raid i ti i mewn i'th fynwes dy
hun ac ymofyn pa ysgogiad a fedri gaelyno,
yn achos o'r cyfnewidiad yma, a'r cìull new-
ydd sydd i'w weled ar dy ymarweddiad
allanol. Hyn, a hyn yn unig, sydd i ddis-

tewi y ddadl a dwyn dy feddyliau ibender-
iad am'dy obaith, pa \ai ai ffugiol ai gwir-
ioneddol ydyw. Nid agwedd newydd }

rn
harddu ein hymddygiad oddi allan, ond
egwyddor newydd yn newid trefn y galon
oddi mewn, a brawf fod dy obaith yn dda a
chywir (1 Pedr i. 3) ;

" Bendigedig fyddo
Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist, yr
hwn yn ol ei fawr drugaredd â'n hadgen-
hedlodd ni i obaith bywiol." Yr enedig-
aeth newydd sydd yn rhoddi hawl i'r gobaith
newydd ; os yw yr enaid yn farw, ni all go-
baith fod yn fyw ; etto gall yr enaid fod yn
farw er ei wisgo raewn gwisg daclus o ddi-

wygiad a phroffes allanol, yn gystal ag y
gall corph marw gael ei wisgo â dillad

gwychion. Pe cai mab cardotyn ddillad
plentyn gr cyfoethog am dano, cystal y
gallai hwnw heb un achos arall, ddisgwyl
bod yn etifedd i'r gr cyfoethog, ag y geìli

dithau trwy dy ddiwygiad oddi allan, a'th

broffes, obeithio bod yn etifedd i Dduw
mewn gogoniant. Y mae gobaith y plentyn
oddi wrth ei dad ei hun, nid oddi wrth
estron. Yn awr, tra vr ydwyt mewn cyflwr
anianol, er hardded fyddech, yr hen Adda
yw dy dad ; a pha obaith sydd i ti oddi

wrtho, yr hwn a aeth yn waeth \\% bod hel
ddim ; ac ni adawodd ddim i'w eppil dlawd
oddi eithr i ni roddi yn y rhestr gorph o-wat
a marwol, natur bechadurus, ?, disgwyütij
ofnadwy am angeu amserol a thrngwyddo
oddi wrth law ddialeddol y Duw sanctHÌdd
Y rhai hyn yn wir a adawodd ef i'w hol

blant. Ó ! pa fodd y gellwch oddef i gws;
fyned dros eich llygaid hyd ncs y deloch
berthynas â Duw ? Yr oecíd Hannah yn wraig

chwerw ei henaid, hyd nes y cafodd blentyr

gan Dduw ; ac onid oes mwy o achos i t

fod felly, nes y caffech y fraint o fod yi

blentyn i Dduw ? Gwell fil o weithiai

drosodd i ti farw heb blant, nac heb dad
fy meddwl yw, gwell i ti fod heb adae!

plentyn i etifeddu dy dir yma, na dy foc

heb dad i roddi i ti etifeddiaeth yn y ne ;

pan elych oddi yma.

PENNOD IX.

Dwy ddyledswydd yn cael eu gwasgu at y rha
sydd, ar ol praiuf, yn cael fod y gras yma
obaith ynddynt.

Defn. 2. Er annogaeth ; ac y mae hyi

naill ai yn perthynu i gredinwyr sydd yi

meddu yr helm yma ; neu i anghredinwy:
sydd etto heb obaith.

1 af . I chwi, gredinwyr, a geir ar brawf yi

feddiannol o'r helm yma o obaith. Y ma<
amryw ddyledswyddau i'w gwasgu arnocl

fel y cyfryw.

DOSB. i.

laf. Bydd ddiolchgar am y rhodd an
nrhaethol yma. Ni chredaf ei bod genyt
os nad yw diolchgarwch am dani yn cael 11

mawr yn dy galon. Nis gall Pedr son
dani ond dan fendithio (1 Pedr i. 3, 4)

"Bendigedig fyddo Duw, yr hwn a'n had
genhedlodd ni i obaith bywiol— i etifedd

iaeth anllygredig, a dihalogedig, adiddiflau
edig." Y mae y rhagymadrodd i epistolai

Paul yn gyíi'redin yn yr un dull : Col. i. 5

Eph. i. 3. A oes genyt obaith o'r nef

Dyna fwy na phe byddai genyt feddiant o':

holl fyd. Fe fydd yn dda gan y penadtt

mwyaf yn y byd, ar awr augen, gaeî newic

ei goron am dy helru di. Ni phryn ei goroi

ef mo'r helm yma ; ond fe ddwg dy lielra

ti y goron, pan y bydd efe heb uu i'v

gwisgo ; a choron, nid o aur, ond o ogoniant

ac nid i'w thynu ymaith fel ei goron ef, on(

i'w gwigo dros byth. O ! colia, Gristion

pa beth oeddit ychydig cyn hyn ; mo:

bell o feddu gobaith o'r nef fel yr oeddi

dan ddisgwyliad ofnadwy am uffevn a dam
nedigaeth. Ac a gafodd y cadwynau (

euogrwydd, oedd yn gwasgu mor drwm ai

dy gydwybod ofnus eu tyuu ymaith, a'tl

ben ei godi i ddisgwyl atn y fath uclic

ddyrchaíiad yo llys uefol y Duw hwnw >
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ynaist ei ddigder yn dra chyfiawn i'th

yu, trwy dy fradwriaeth erchyll ? Yn
•, o holì ddynion y byd, ti ydyw y
naf mewn dyled i drugaredd Duw. Os
yn disgwyl diolch am grawen, yna yn
vqy mwy am goron. Os gweddus yw ei

annu am ymborth a dillad, pe baent ond

iau y maes a bratiau, O ! gyda pha wres-

wydd o gariad a diolchgarwch y dylech

à feddwl a siarad am y danteithion a'r

ddwisgoecld sydd yn eich aros yn ei nefol

rnas ! Yn enwedig os trowch eich golwg

eich cydgarcharorion gynt, a gweled y
wr athrist ac alaethus y maent hwy etto

Ido, tra y mae yr holl ddedwyddfyd pa
li dyfod i'ch rhan chwi ! Pe byddai un
cael ei achub rhag y crogbren yn unig

y raslonrwydd ei frenin, ac (wrth farch-

eth yn ei gerbyd tua'r llys, yno i fyw
svn cyfoeth ac anrhydedd) yn cyfarfod â

[ o'i gydfradwyr yn cael eu llusgo ar

, mewn mawr gywilydd a dychryn tua

u dienyddiad—am yr un bradwriaeth ag

u ganddo ef gymmaint llaw ynddo a neb
onynt—oni effeithiai hyn ar ei galon i

i iddo ryfeddu trugaredd ei freuin ? Ac
weli di, Gristion, lawer o'th gymmydog-
druain, y buost yn cydbechu â hwynt,

) yn rhwym mewn anedifeirwch ac

;hrediniaeth, yn gyru yn chwyrn tuag

írn a distryw, tra yr wyt ti, o herwydd
d drugaredd Duw, ar dy ffordd i lys y
oedd ? O ! ynte, cwymp ar dy ddeulin,

efa, Arglwydd, pa beth yw yr achos yr

vyt yn dy eglurhau dy hun i mi ac nid

rhai hyn ? Mor hawdd a chyfiawn fuasai

)duw anfon y pardwn iddynt hwy, a'r

rant o ddamnedigaeth atat tithau ! edi
dreulio dy anadl a'th ysbrydoedd dy hun

i moliannu Duw, digon rheidiol i ti erfyn

Igliad o fawl gan dy holl gyfeillion sydd
meddu calon i gyfranu at y fath waith

sengar fel y cynnorthwyent di i dalu y
mìeà hon. Etto hyn i gyd, a'r cwbl o'th

fc/1 i dragwyddoldeb yn y nef (lle y bydd
Hburach nag yma, o herwyddy cymmysg-
Ul pechadurus sydd yn awr yn dy enaid),

Biid ei gyfrif yn hytrach yn gydnabydd-
Ijth o'r hyn yw dy ddyled i Dduw, nag yn
'Òiad o'r rhan leiaf o honi.

DOSB. II.

Ìjìil. Bydd fyw, Gristion, yn gyftatebol i

nobaith. Bydded cydymffurfiad rhwng dy
Hvyddorion a'th arferion ; rhwng dy obaith

H y nef a'th rodiad yn y byd. Fe ddylai

Jfygad gyfarwyddo y troed. Yr wyt ti yn
H-ych am iachawdwriaeth ; rhodia y ffordd

sedrych dy lygaid. Y mae hyn yn cael

ejwasgu atom yn fynych yn y gair, fel y
yelom yr angen, a'r anhawsder o hono.
Pleithiau, fe'n cymmhellir i ymddwyn
I
le£)'s y gweddai i saint ;" Eph. v. 3

;

'J^uf. xvi. 2. Weithiau, fel y mae "yn
«Uajj i efengyl Crist ;" Phü. i. 27. Weith-

iau, " fel y gweddai î rai yn proífesu duw-
ioldeb ;" 1 Tim. ii. 10. Y mae gweddeidd-
dra ac ymddygiad hardd yn bod, y rhai oni

cheidw y Cristion hwynt yn ei rodiad, y mae
efe yn traddodi ei uchel alwad a'i obaith i

ddirmyg a diystyrwch. Edrych yn uchel a
byw yn isel, O ! mor ddirmygus y w hynyng
ngolwg pawb ! Pan fyddo dyn yn cael ei

wisgo i'r cliben o beri gwawd a chwerthin,

hwy a roddant am dano rywbeth o'r brenin

a rhywbeth o'r cardotyn ; fel, trwy y cym-
mysgedd yma o rith fawredd a gwaelder

salw ynghyd, y paro fwy o ddifyrwch i'r

lliaws. Ac yn sicr, pe cai y diafol wisgo

dyn fel ag i fwrw y gwarth a'r dirmyg
mwyaf arno, 'ie, ar Grist a pìiroffes o'i

efengyl, nis gallai feddwl am ffordd hwyl-
usach na pherswadio adyn i hòni gobaith

uchel am y nef, a bod heb ddim yn addas i

hyny yn ei ymarweddiad, ond y cwbl yn
waelder llwyr anghyttunol â'r fath broffes

ardderchog. Pe gwelech wr yn myned i'r

maes â helm o bres am ei ben, ond â chleddyf

pren yn un llaw, a tharian papur yn y llall,

a'r rhan arall o'i arfogaeth yn gyffelyb i'r

rhai hyn, chwi feddyliech na byddai hwn
yn debyg o wneuthur niwed i'w elynion,

oddi eithr iddynt ymdori wrth chwerthin
am ei ben. Y fath olwg a hyn sydd ar y
proffeswr ymffrostgar sydd yn codi ei ben
yn uchel, gyda disgwyliad hyf am iachawd-
wriaeth ; ond ni all ddangos un gras yn
ehwaneg i'w gyfaddasu â'r gobaith mawr a
gymmerodd i fyny. Y mae yn gynimhwys-
ach i beri difyrwch i Satan nag i wneuthur
nemawr o niwed iddo, na lles chwaith iddo

ei hun.
Civest. Ond fe allai y gofynwch, Pa fodd

y mae i'r Cristion fyw yn gyfattebol i'w

obaith ?

At. Yr wyf yn atteb, yn gyntaf yn gy-
ffredinol ; ei le yw bod yn ofalus ym mhob
peth a wnel, ar iddo allu yn rhydd arfer ei

obaith ynddo, a disgwyl o'r addewrid y bydd
i Dduw er mwyn Crist dderbyn y weithred

yn gymmeradwy, a'i wobrwyo yntau. Gofyn

y cwestiwn yma yn ddifrifol i'th enaid cyn
i ti ymaflyd mewn un gwaith, A allaf fi

obeithio y bydd i Dduw beri rhwydd-deb i

mi ynddo ? A fedraf fi ddisgwyl gwedd ei

wyneb ynddo, a'i fendith arno ? anweddus
iawn i Gristion wneuthur un peth megys
dan gudd, fel pe byddai arno ofn i üduw
na'i gydwybod fod yn gweled. Beth bynag
nid yw o obaith, pechod yw ; am nas dichon

fod o ffydd. O ! fel y dylai hyn gau calon y
Cristion allan o bob traws lwybr ! Y mae
yn bossibl fod genytg yn erbyn dy gym-
mydog, a'r tân wedi ennyn o'th fewn, er

nad yw etto wedi tori allan i eiriau chwerw-
on, ac ymddygiad digllawn ; ac yr wyt yn
myned i weddio ;

gofyn yn awr i'th enaid

a dderbyn Duw yr offrwm s}rdd yn cael ei

gynneu â'r fath dâu dieithr 1 Ië, pâr i'th
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enaid ystyried pa fodd y dichon dy obaith
am drugaredd faddeuol ac achubol gan
Dduw gyttuno â'th ysbryd digofus ac an-
faddeugar tuag at dy gymmydog. Yn sicr,

megys nad yw yr haul i'w weled yn dda
drwy awyr dyminestlog, felly nid da y
gall llygad gobaith ganfod ei wrthddrych,
iachawdwriaeth y nef, pan fydd yr enaid
yn llawn terfysg gan ddigder a drwg
nwydau.
Ond yn ail, i roddi esampl mewn rhai

pethau neillduol, yn y rhai yr ydych i gyd-
ymagweddu â'ch gobaithamiachawdwriaeth.

PENNOD X.

Amryw esampìan yn y rhai y dylai y Cristion
gydymweddu, á'i obaith, a byw yn addas iddo,

DOSB. I.

1. Yn dy gyfeillion. Y mae dyn yn
greadur cyfeillgar, wedi ei addasu at gym-
deithas. A pha gyfeillion sydd yn gym-
mhwys i ti ymgyssylltu â hwy, ond rhai o'r

un dygiad i fyny, a'r un gobaith, a thi dy
hun. Y mae y saint yn bobl w'ahanol oddi
wrth y byd :

" Dysged yr eiddom ninnau
flaenori mewn gweithredoedd da ;" Tit. iii.

14. Yr eiddom ni ; hyny yw, y rhai o'n

cymdeithas ni. Ac y mae yn gweddu iddynt
ymofyn am eu cyfeillion yn eu plith eu
hunain. Fe dftl i ni sylwi ar hyny am Pedr
a Ioan :

"A hwythau wedi eu gollwng ym-
aith, a ddaethant at yr eiddynt ;" Act. iv.

24. Pan ym mysg yr annuwiolion, hwy a
gyfrifent eu bod allan o'u cymdeithas eu
hunain ; ac am hyny nid arosent yno yn
hwy nag ydoedd raid. Y mae yn ddiam-
mheu fod yng ngwlad Canaan ddigon o bobl

y gallasai Abraham gael eu cyfeillach ; ond
fe wyddai mai pobl anaddas oeddynt iddo

ymglymu mewn cyfeillgarwch â hwynt ; ac

am hyny, dywedir iddo " ymdeithio yn nhir

yr addewid, megys mewn tir dieithr, gan
drigo mewn lluesttai gydag Isaac a Iacob,

cyd-etifeddion o'r un addewid ;" Heb. xi. 9.

Yr ydym yn cael yn wir ei fod ef niewn cy-

nghrair â Mamre yr Amoriad, a'i frodyr

Escol ac Aner (Gen. xiv. 13), yr hyn sydd
yn arwyddo cydnabyddiaeth mwy na chy-

íFredin. Ond yr oedd y rhai hyn, yn ol pob
tebygolrwydd yn broselytiaid, wedi ymwrth-
od â'u heilunaddoliaeth, trwy gynghorion
duwiol Abraham, i addoli y gwir Dduw
gydag ef. Ac y mae mwy o le i feddwl hyn,

wrth'eu cael yn ymgyssylltu âg Abraham
mor bell ag i ryfeîa yn erbyn y tywysogion
eilunaddolgar eu cymmydogion

;
yr hyn y

mae yn debygol nis gwnaethent er mwyn
estron, ac o grefydd estronol hefyd, pe bu-

asent hwy yn eilunaddolwyr. Yr ydym yn
darllen pa mor ddrud y taiodd rhai o*r saint

am eu cydnabyddiaeth d'r annuwiol ; me
Iehosaphat am ei gyfeillach âg Ahab
llawer ereill. Ac os bydd i ni ymgyssy
â'r cyfryw ar ol gwybod hyn, nid oesres
i ni ddisgwyl cael talu llai na hwy ; ie,

os diangwn cystal, o herwydd fod geuya
íFolineb hwynt wedi ei goffaui'n gwneut
yn ddoethach. O ! ystyria, Gristion, i

ìe yr wyt yn myned yn dy obaith ; oni(

nefoedd? Ac onid yw dynion yn ce

cyfeillion a fyddont yn myued yr un tFor<

hwy eu hunain. Ac a yw y drygionus o'i

íFordd a thi ? Nis gall hyny fod, mwyjiia
gall íFordd nef ac uiFern gyfarfod yn un.
oni rodia dy gyfaill yn öbrdd y nef

,
pa l

a wnei yn rhodio gydag ef ? Y mae i'w (

y bydd raid i ti gydsynio gormod âg ef

ei ffordd. Mewn gair, Gristion, y mae
obaith di yn cyfeirio i'r nef ; ac onid
peth yr wyt yn gobeithio am dano
ddelych yiio, yw cael ymadawiad llwyr
rliai drygionus ? A'r îiyn wyt yn gobeit

ei gael y pryd hwnw, onid wyt yn awr
gweddio am dano ? Diammheu dy fod
gwir Gristion ydwyt. Pa beth bynag s

yn wrthddrych i obaith y cyfryw, y ma<
destyn i'w weddi hefyd. Gyn fynychec

y dywedech, Deled dy deyrnas, yr wyt
gweddio am gymmaint a hyn. Ac a fy(

obaith, a gweddio am dy waredu oddi wj

ynt, gydsefyll â thaflu dy hun i'w ìnysg.

i gyfeillgarwch agos â hwynt ?

DOSB. II.

2. Yna yr wyt yn cydweddu â'th obî

o iachawdwriaeth, pan fyddech yn llafi

am i sancteiddrwydd dy ymarweddiad
yn attebol i uchder dy ddisgwyliad. I

y mae yr apostol yn ei wasgu oddi ^
resymoldeb y peth :

" Pa ryw fath ddyi:

a ddylech chwi fod mewn sanctaidd yn
weddiad a duwioldeb, yn disgwyl ac

brysio at ddyfodiad dydd Duw 7" 2 Pedì

11, 12. Yn ddiau y mae yn gweddu i'r •

ryw fod yn sauctaidd hynod, y rhai s

yn disgwyl am y fath ddiwrnod gwynl
edig ! Yr ydym yn gobeithio bod y p
hwnw yn debyg i'r angylion mewn go^

iant ; ac am hyny, ni a ddylem, hyd y i

vn bossibl, fyw yr awr hon yn debyg
angylion mewn sancteiddrwydd. Y ]

pob enaid crediniol yn ddyweddi i Gi

Dydd trüedigaeth yw dydd y dywedd
ym mha un y mae yn ymgredu trwy ff

i Grist ; ac yn ganlynol y maeyn byw m;

gobaith am ddydd y briodas, pan y daw
dwyn adref i dý ei Dad (megys y dng Ií

Eebeccah i babell ei fam), yno i gyd-di

gydag ef, a mwynhau ei gariad melus (

byth. Yn awr, a fyuai y briodferch

priodfab (pan ddelo) ei chael hi*u ei bi

eddi a'i gwisg salw ? Na fynai yn sicr:

anghofia y briodasferch ei thlysau ?" ler

32. A wybuwyd erioed fod priodasfercb

anghofio cael ei gwitígiad yn barod
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d y briodas, neu fod wedi ymwisgo pan

do yn disgwyl am ddyfodiacl ei phriod ?

cteiddrwydd yw y gwaith edeunod-

ld, ym mha un yr wyt ti, Gristion, i

1 dy ddwyn at dy Frenin a'th Briod :

m xìv. 14. Pa ham y mae dydd y briodas

cael ei oedi cyhyd, ond am fod y wisg

% cyhyd yn cael ei gwneuthur? Pan

do hon ar ben, a thithau wedi ymwisgo,

;ayr hyfryd ddydd yn dyfod :
"Daeth

Ddas yr Oen, a'i wraig ef a'i parotôdd ei

i
;" Dad. xix. 7. Ni feddi di, Gristion,

ddadl sydd ddwysach i guro i lawr bob

ìtasiynau i bechod, nac un ffordd an-

deddusach i gael buddugoliaeth arnynt,

thrwy osod dy obaith ar waith yn eu

byn. Yr wyf yn addef mai da yw bod

•elyn yma yn cael ei faeddu, pa law bynao'

cwympo; er mai ofn uffern fydd yn ei

•o i lawr ym mucheddau dynion, gwell

hyny na dim. Etto, rhaid i mi ddy-

dycì wrthych, megys yr oedd cyflwr yr

aeliaid yn isel a chaeth, pan oedd yn

dd iddynt fyned i waered at y " Philist-

:l i fìaenllymu pob un ei fwyell a'i gaib ;"

fa?n. xiii. 20. Felly y mae yn arwyddo

i gwych iawn yw cyflwr y Cristion, o ran

faterion ysbrydol, pan fydd raid iddo ar-

dadl yr annuwiol i'w gadw rhag pechu ;

nad oes dim a rydd fìn ar ei ysbryd i dori

vy demtasiwn ond yr hyn a ddefnyddia

n dienwaededig eu hunain. Yr wyf yn

jied cly fod di, Gristion, o ysbryd ar-

erchocach, ac o dymmer fwy cyweithas

'r rhai hyn. Ac megys y mae genym
reg lyfnach i finio ellyn â hi nag a arfer-

ì at gyllell cigydd, felly yn wir fe weddai

dl fwy ysbrydol a digaeth i'th wneuthur di

llym a miniog yn erbyn pechod, nag sydd

tycio weithiau gyda'r gwaethaf o ddyn-

i, i beri iddynt o leiaf ymattal rhag

reithredu eu drygioni. Dos di, Gristion,

dy obaith; a thra y mae y pechadur

ddfol yn brawychu ei hun oddi wrth ei

want â thân a brwmstan, cywilyddia dy
in allan o bob cydnabyddiaeth âg ef drwy
pethau mawrion a gogoneddus yr wyt yn
. disgwyl yn y nef ? Ai y pechod o fwyn-

at anianol sydd yn ymgynnyg arnat ? Dy-
sd ynte wrth dy enaid, A chwareuaf û yr

ifail ar y ddaear, a minnau yn gobeithio

d yn fath greadur gogoneddus yn y nef ?

gaiff y pen hwnw orwedd yn awr ar lin-

u Dalilah, yr hwn yr wyf yn gobeithio

caiff orphwys cyn hir ym mynwes
braham ? A ymroddaf fì i halogi y corph

vnw â chwant a chwydfa, yr hwn yw y
'

sg y mae fy enaid yn gobeithio ei chael

y nef ? O ! na wnâf ! Ymaith Satan
;

. bydd a wnelwyf â thi, nac â dim a'm
vna yn anghymmhwys i'r lle gwynfydedig
" cyflwr sanctaidd yr wyf yn disgwyl am
mo, y caf ei fwynhau i oesoedd diderfyn

•agwyddoldeb,

DOSB. III.

3. Bydded i'th obaith am y nef gymmes-

uro dy ymgais am y ddaear :
" Gan fod yn

sobr, gobeithiwch," medd yr apostol : 1 Pedr

i. 13. Chwychwi, sydd yn disgwyl am
gymmaint mewn byd arall, a ellwch fod yn

foddlawn ar ychydig yn hwn. Nid oes dim

yn fwy anweddaidd i obaith nefol na chalon

fydol. Chwi a'i tybiech yn beth anhardd

fod boneddwr o feddiannau mawrion iawn

ym mysg y lloffwyr tlodion ar amser cynau-

af , mor brysur yn pigo i fyny y tywysenau

d a'r cardotyn gwaelaf yn y gymdeithas.

! fel y gwaeddai pawb gywilydd ar y fath

ddyn budr chwantus ! Wele, Gristion,

paid a bod yn ddig, os dywedaf wrthyt dy

fod yn gwneuthur peth llawer mwy cywil-

yddus ; os wyt, dan hòni gobaith am y nef,

yn gymmaint dy awydd i gydio yn sothach

y ddaear ag yw yr adyn anianol nad yw yn

disgwyl am un rhan, ond yr hyn a adawodd

Duw iddo i'w bigo i fyny yn maes y byd

hwn. Po uchaf yr esgyno yr haul, mwyaf

fydd grym ei belydr i wresogi yr awyr, a'i

wneuthur yn ddisglaer. A phe byddai dy

obaith dithau am iachawdwriaeth wedi

myned rhagddo i ryw radd ac uchder canol-

ig yn dy enaid ; fe wasgarai y dymuniadau

afreolaidd hyn am y byd, y rhai sydd yn

awr yn dy ddallu, ac fe fagai fwy o wres

serchiadol ynot am y nef nag wyt yn awr

yn deimlo at y pethau sydd isod. Yr wyf yn

cofio fod Awstin, wrth adrodd pa ymddi-

ddan melus fu unwaith rhwng ei fam ac

yntau am lawenydd y nef, yn tori allan fel

hyn:—" Arglwydd, ti a wyddost mor wael

yn ein golwg oedd y ddaear yn y dydd

hwnw, pan oedd ein calonau wedi eu twymno

âg ymddiddan hyfryd am y lle gwynfyded-

ig uchod." Ac nid wyf yn ammheu nad yw
pob un grasol yn pro'fì yr un peth, po agosaf

y delo i'r nef yn ei obaith, pellaf y mae yn

gadael y ddaear yn ei ddymuniad. Pan
osodo gobaith ef megys ar ganllawiau y
nefoedd, medr edrych i waered ar y byd

tomenllyd yma fel ar sypyn o lwch—y nesaf

peth i ddim. Y mae Scultetas wedi sylwi,

er fod amryw feiau, o herv/ydd pa rai y
mae y saint enwocaf sydd â'u hanes yn y
Beibl, yn cael eu dangos fel esamplau o

wendid dynol, etto nad oes un dyn duwiol

i'w gael trwy yr holl Feibl â'i hanes wedi ei

ddiwyno â'r cyhuddiad o gybydd-dod. Os

deil hyn yn wir (ac nid wyf etto yn abl i'w

wrthbrofi), ni a allwn ryfeddu pa fodd y mae

yn digwydd fod hwn yn ein dycldiau ni

yn cael ei gyfrif fel pechod y proffeswyr,

ac yn cael ei osod gan rai halogedig, yn gy-

huddiad cyfíredin yn erbyn y rhai sydd yn

hòni hawí i'r nef yn fwy na hwy eu hunain.

! gwae i'r dynion truenus hyny, y rhai

trwy eu harferion gwaradwyddus yn y ffordd

yrna, a roddasant y glöyn yn nwylaw yr an-

nuwiolion, â'r hwn y maent yn awr yn duo
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enwau holl bobl Dduw, íel pe byddai cyb-
ydd-dod yn ganlyniad sicr o broffes.

DOSR. IV.

4. Bydded i'th obaith o'r nef feistroli dy
ofn o farw. Pa ham y byddai arnat ti ofu
marw, yr hwn wyt yn gobeithio byw wrth
farw ? A oes ar egwyddorwas ofn y dydd ydaw ei amser i fyny ? Neu ar yr hwn sydd
yn rhedeg gyrfa ofn cyrhaedd y nôd yn rhy
fuan ? A yw llywydd llong yn terfysgu
wrth weled y porthladd ? Neu y wyryf
ddyweddiol yn gofidio pan fyddo dydd y
briodas yn nesau ? Hyn oll yw angeu i ti.

Pan ddel hwnw, dyna amser dy rwyniiad
yn darfod, a'th Iubili yn dechreu—dy vrfa
wedi ei rhedeg, y goron wedi ei hennilí, ac
yn sicr o ddisgyn ar dy ben pan elo dy enaid
allan o'th gorph. Y mae dy hynt o forio,
pa mor drallodus bynag a fu, yíi awr wedi
ei dedwydd orphen ; ac nid yw angeu yn
gwneuthur ond y swydd garedigol o sym-
mud cauad arch dy gorph {Gen. viii. 13),fel

y gall dy enaid dirio yn ddiogel ar làn tra-
gwyddoldeb wrth ddrws t dy Dad nefol

;

ie, ym mreichiau ei gariad, alìan o'r tonau
am byth. Mewn gair, dyna dybriod wedi
dyfod am danat, ac yn curo â lìaw yr angeu
wrth dy ddrws i'th alw allanato, fel y gallo
gyflawni yr addewid a wnaeth i ti yn nydd
dy ddyweddiad

; a bychan yw dy gariad
ato os na foddloni i'r blinder o gaeí dy sym-
mud oddi ^ma er mwynhau ei hyfryd bres-
ennoldeb yn y nef—palas brenhinol ei Dad—
lle y mae y fath ddarpariaeth i'th groesawu
nas gelli ei dirnad yma, pe cai angel ei an-
fon i'w hysbysu i ti. O ! pa dafod all osod
allan y dedwyddwch hwnw y mae anfeidrol
drngaredd wedi siarad am dauo, anfeidrol
ddoethineb wedi ei luniaethu, anfeidrol
haeddiaut wcdi ei bwrcasu, ac anfeidrol
allu yn ei wneuthur yn barod ! Mi a ddar-
llenaia fod y Tyrciaicì yn dywedyd, " Nad
ydynt hwy yn meddwl ein bod ni, Gristion-
ogion, yn credu fod y nef y fath le gogon-
eddus ag yr ydym yn proffesu ar air am
dani

;
o herwydd pe baem yn credu felly,

ni byddem mor ofnus o fyned yno ag y
gwelant fod rhan fawr o honom." Nis
gellir gwadu nad yw ofn anghymmedrol o
farw yn brawf o anghrediniaeth mawr a go-
baith bychan. Nid ydym yn edrych ar angeu
mewn iawn dyb am dano ; a dyna'r achos ein
bod yn brawychu rhagddo. Pe baem ni
trwy ffydd yn medru ond edrych trwodd, a
sicrhau ein hunain ei fod yn dyfod atom ar
achos da, fe fyddai ein cysurgymmaint wrth
feddwl am dano, ag yw y dychryn yn awr ar
ei ymddangosiad. Fefwytyymarch y gwair
hwnw yn y preseb, ag y mae yn arswydo
rhagddo pan fydd ychydig yn gorwedd cn-
cyd oddi wrtho ar y ffordd ; o herwydd y
mae yn ei adnabod yno ; ond ar y ffordd,
nid yw. Gristion ! cais ddeall yn iawn pa
geuadwri a ddwg angeu i ti ; ac fe fydd yr

ofn drosodd. Y mae yn dy gîpio yn u
oddi wrth fwyniant y byd hwn, ond y myn dy arwain i ddedwyddwch byd ars
sydd yn rhagori tu hwnt i gymmhariaetA phwy mewn gwledd a fydd yn ddig wr
y gwas sydd yn cymmeryd ymaith y dysj
au cyntaf, o ba rai y bwytawyd digon i \
lle 1 seigiau ereill, a'r rhai hýny yn llawmwy danteithiol ?

dosb. v.

5. Yna yr wyt yn cydymweddu â'

obaith, pan fyddech yn byw vn llaweny,
dy obaith. Nid yw calon brudd anrrhysUr
yn gweddu i obaith bywiol. Caiilyn
hwnw ei feistr â gwynebpryd trist syddh
doisgwyl dim am ei wasanaeth. Ÿr w
ti allan o'r ofn yma : ac am hyny, fe wna.
ysbryd digysur gam â thi dy hun, ac âDi
hefyd

: «T yr hwn ydym ni, os nyni
geidw ein hyder a gorfoledd ein gobaith •

sicr hyd y diwedd ;" Heb. iii. 6. Nid \
yn fwy hyfryd gan Grist drigo mewn caí
brudd anghysurus, na chenym ninnau ar
mewn t tywyll anhyfryd. Agor gan hyj
gauadau dy ffenestri, a gollwng i mewn
goleu sydd yn pelydru arnat o'r addewi
neu fe à* dy anwyl Iacliawdwr ymaith. N
ydym yn arfer croesawu ein caredigi^
mewn ystafell dywyll, nac eistedd yn be
brudd a difywyd wrth y neb a fyddo i

ymweled â ni, rhag iddynt feddwl eiu b'
yn flin o'u cyfeillach. Y raae Cristyn dw^
gydag ef y fath newyddion da ag a Jiaedd
well croesaw genyt na gwynebpryd athri
ac ysbryd digysur. Yr wyf yn dywed
wrthyt, Gristion, pe gellid dwyn y fa
genadwri at y damnedigion ag a rodd
iddynt oud y gobaith lleiaf o iachawdw
ìaeth, fe wnai uffern ei hunan yn lle gole
ac a osodai yr eneidiau truenus hyny mev
hwyl lawen yng nghanol eu poenau prese
nol. Gwndwch ynte, a chywilyddiwc
O! chwi saint yraollyngar, fod ychyd
gymmylau teneuon o gystudd byr sydd «

myned dros eich penau yn peri v fath d
wyllwch yn eich ysbrydoedd, nad yw ei^

gobaith am y nef yn ddigon i'w cliwalu,
mewn moment, a throi eich tristwch
ddirfawr gysur a gorfoledd !

DOSB. VI.

6. Pan fyddech gyda gorfoledd dy obai
yn cadw ofn parchus tuag at Dduw :

"**

Arglwydd sydd hoff ganddo y rhai a'i hof
ant ef ; sef y rhai a ddisgwyliant wrth
drugaredd ef ;" Salm cxlvii. 11. Ni a w<
wn yn rhy fynych fod plant yn aiifdioi
rhoddi y parch a'r anrhydedd sydd ynddj
edii3 ì'w rhieni pan unwaith y sicrliäer
etifeddiaeth iddynt. Ac yn wir,,er na elí

rhoddi yn erbyn yr athrawiaeth o sicrwyc
fod dira o'r fath ffrwyth chwerw yn ty
yn naturiol arni, fel y mynai yr Arminia
a'r Pabyddion i ni gredu

; etto yr ydyra \

rhy dueddol i'w chamarfer; ie
}
fe ailýgor*
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int, ar ol i gariad Duw a bywyd tra-

ddol ddyfod yn eiddo iddo dan y sel

'in o sicrwydd gobaith, gael ei arwain

bell i brofedigaeth ag i syrthio yn war-

yddus ac ymddwyn yn anufudd iawn.

t Dafydd a Solomon, cwympiadau tostaf

rai a ddigwyddasaut ar ol i Dduw eu

rhydeddu á'r fath amlygiadau o'i wir

ad atynt, fel na cheir ond yckydig a

dd y cyffelyb. Fe gafodd y ddau ger-

gan Dduw am hyn ; ac y mae yn frych-

i eto ar eu hanes, i'r diben o ddangos y
chwanegiad trwm oedd hyn at eu pech-

eu bod wedi cwympo ar ol y dadgudd-

u a gawsant o gariad Duw atynt ; ac

d i adael i ni esamplau, nid yn unig o

iid dynol, ond o wendid gras hefyd yn

wyd yma ; a hyny yn y saint enwocaf,

iai oedd ysgrifenwyr o ran o'r Beibl

taidd. Fel pan dyf ein gobaith i'r sicr-

d mwyaf, ac yr ymledo ein sicrwydd i'r

bledd mwyaf nefolaidd, y bydd i ni

ìrin duwiol ofn yn ein calonau ; rhag i

yfu yn ysgafn ac angaofìo Duw yn hel-

rwydd ein llwyddiant. Fe wna yr ofn

iol hwn wasanaeth i'n llawenydd, fel y
r sydd yn diferu yn barhaus ar y gwaith

tn yn olwyn y panwr, ac yn ei chadw
]t myned yn boeth ; neu fel pilen y galon

ìcardium) â pha un y darfu i Dduw
ir lynio o amgylch y galon yn ein cyrph

;

^an y dwfr sydd ynddi, y cedwid y galon

'd yn barhaus mewn ysgogiad) rhag cael

hoethi i wres anghymmedrol. Gwych
Satan bob amser gael gan y sant bechu

;

y mae yn fwyaf ei ymffrost pan y galí

iel i'r dom yn ei ddillad dydd gyl, fel

llaf ddywedyd ; a pheri iddo ymhalogi

y bydd ei wisgoedd iachawdwriaeth am
) ; fy meddwl yw, pan y bydd Duw
i ei anrhydeddu â dadguddiad mwy na
Yredin o hono ei hun. Os gäjfcir y fath

er fod yn rhy galed iddo, fe fydd wedi

,

yn ol ei feddwl, achlysur teg i ddangos

iuw y drefn fudr sydd ar ei blentyn.

yr aeth brodyr Ioseph â'i siaced waed-
,t" eu tad

;
gall yntau yn watwarus ddal

ìy sicrwydd a chysur y Cristion, wedi
rybaedclu yng ngwaed a budreddi rhyw
od anifeilaidd, a gofyn i Dduw, Ai
a y sicrwydd am y nef a roddaist iddo

;

yrna y wisg iachawdwriaeth a roddaist

dano ? Gwel pa le yr aeth a hi, a'r

n a wnaeth arni. O ! pa enaid grasol

i na chrynu rhag rhoddi y fath gabledd

afn y diafol, i waradwyddo y Duw byw
f ! Dyna y plentyn a hoffir, ac y gwneir

wyaf am dano gan ei dad nefol, sef yr

. nid yw yn sefyllian yn llewyrchiad

. dwyfol gariad, ond yn prysuro yn gyf-

ich yn ffordd ei ddyledswydd, am fod

j mor dda wrtho a gwneuthur ei rodiad

wy hyfryd a chysurus nag y mae ereill

profi ; a'r hwn nid yw yn colli ei ofn

parchus i Dduw yng nghyfeillgarwch Duw
tuag ato. Moses sydd yn esampl hynod o

hyn. A ddarfu i'r Duw mawr erioed ym-
ddwyn gyda'r fath gyfeillgarwch ac ym-
ddarostyngiad at ddyn marwol—sant mewn
cnawd—ag y gwnaeth at y gr sanctaidd

hwnw, wrth yr hwn " y llefarodd wyneb
yn wyneb, ac y gwnaeth i'w holl ddaioni

fyned heibio o naeii ei wyneb ;" Exod.

xxxiv\ 6. A pha efíaith y mae y fath weith-

red ragorol o ras yn gaeì arno ? A yw yn
anghofio y pellder sydd rhyngddo a Duw,
ac yn tyfu yn hyf wrth yr ymostyngiad iseí

yma yn y Dwyfol Fawrhydi ? Na, ni bu ei

galon erioed yn ei holl fywyd yn llawnach

o barch i Dduw nag yr awr hon. Y mae
yn debygol yn wir iddo grynu mwy ar Fyn-
ydd Sinai ; ond yr oedd ei ofn mabaidd ef

mor eglur yn awr a'r pryd hwnw. Y mae
yn wir fod yr amlygiad anarferol hwn o

gariad a daioni Duw yn dirfawr ennyn ei

ìawenydd, ac yn llenwi ei enaid o gariad

melus at y fath Dduw graslawn ; ac yn en-

wedig ei faddeuol drugaredd iddo ef, a ad-

waenai ei hun yn bechadiir, ac oedd y pryd

hwnw yn llawer mwy teimladwy o hyny,

drwy -y cryndod a adawsai cyhoeddiad y
gyfraith ar ei ysbryd. Etto, ni chollodd

Moses mo'i ofn parchus at Dduw yng
nghanol y llif yma o deimládau mwy melus

;

o herwydd y mae yn canlyn (adn. 8), " A
Moses a frysiodd, ac a ymgrymodd tua'r

llawr, ac a addolodd." Gwelwch fel y mae
y sant enwocaf hwn yn dangos ei ofn at

Dduw yn fwyaf, pan yw Duw yn amlygu
yn fwyaf ei gariad ato ef.

PENNOD XI.

Annogaeth i gryfhau gobaith, oddi wrth dri o

resymau.

Defn. 3. Llafariwch, O ! chwi saint, i

gryfhau eich gobaith. Megys y mae ffydd

wan ; felly hefyd y mae gobaith sigleclig ac

ansefydlog. Hwn sydd ag eisieu ei sefydlu

a'i gadarnhau trwy ddyfal arferiad o bob
moddion. Yn. awr, dyna y pryd y mae
gobaith yn rymus a chyfan, pan fydd y
Cristion heb betrnso o blegid grym gwrth-
wynebiad : ond trwy afael angor ei obaith

yn yr addewid, yn cael ei gadw rhag y
trymder a'r ofnau terfysglyd sydd yn llyngcu

i fyny rai diobaith, ac yn ysgwyd ac yn
aflonyddu yn ddirfawr y rhai nid yw eu
gobaith ond gwan. Corph cyfan yw hwnw
sydd yn ddigeuedd, ac heb gymmysgedd o

ryw arall. Po mwyàf pur a fydd aur oddi

wrth sorod, aphob peth o natur wahanol iddo

ei hun, mwyaf cyfan yw. Felly gobaith,

po mwyaf puredig a fydd odrli wrth ryfyg
disail ar un llaw, neu ofn caethiwua ac an-

ymddiriecl ar y llaw arall
;
mwyaf cyfan a
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ch&darn yw. Y niae yr Ysgrythyr yn galw
hyn yn sicrwydd gobaith.' Yn awr, i'ch

cyffroi chwi i sel dduwiol yn eich ynigais

ani dano.
DOSB. i.

laf. Ystyriwch, raai eich dyledswydd yw
hyny. Yn wir, wrth athrawiaeth y Pab-
yddion, nid oes neb yn rhwym i lafurio am
y fath sicrwydd. Ond pa un a ddylem
gredu Duw ai hwynthwy, bernwch chwi.

Pa beth a ddywed Ysbryd Duw ? " Yr
ydym yn chwennych fod i bob un o honoch
ddangos yr uu diwydrwydd, er mwyn llawn

sicrwydd gobaith hyd y diwedd ; fel na
byddoch fusgrell, eithr yn ddilynwyr i'r

rhai trwy ffydd ac aniyuedd sydd yn etifeddu

yr addewidion ;" Heb. vi. 11, 12. Sylwcb,
(laf.) Ar y peth y mae yn eu hannog i

ymgais am dano—llawn sicrwydd gobaitb.

Y mae y rhai sydd a'u gobaith yn wan, yn
hwylio à dirn ond ystlys-wynt prin ; fe fynai

yr apostol iddynt fod yn myned o ílaen y
gwynt, a chael eu dwyn gydag awel lawn
i'r nef. Y mae hyn yn bod, pan fydd enaid
(fel llong wedi lledu ei hwyliau i'r gwynt)
yn cael ei lenwi felly â gwirionedd a,daioni

yr addewid, fel y mae yn chwyddo i obaith

Bicr am yr hyn a addewir ; ac yn llawen-

hau mewn disgwyliad diogel am yr hyn a
fwynha pan y del i lan tragwyddoldeb, er

ei fod yn awr yn cael mil o demtasiynau i

chwythu arno a'i guro, wrth forioymmlaen
tuag yno.

(2il). Sylwch ar bwy y mae yn cymmhell
y ddyledswydd hon ; nid ar ryw ychydig o

Grisiionogion dewisol, megys anturiaeth

wedi ei gosod arnynt hwy uwch law ereill

o'u cydfiîwyr ; ond ar bob nn sydd am brofi

ei hun yn Gristion: " Yr ydym yn chwen-
nych fod i bob un o honocîi ddangos yr un
diwydrwydd," &c. Yn ein masnach a'n

neilìduol alwad fydol, fe fyddai yn bechad-

urus i bob dyn tlawd fod yn amcanu yn ei

ddymuniadau am y fath gyfoeth anferth

iddo ei hun ag y mae yn gweled rhyw
ychydig—y iuarsiandwr cyfoethocaf mewn
dinas—wedi ennill wrth eu masnach, fel na
chaiií' dim llai na hyny ei foddloni ef. Ond
yn y fasnach ysbrydol, y mae yn dra chyf-

reithlawn i bob Cristion chwennych bod
mor gyfoethog mewn gras a'r goreu. Ni
thybiai Paul ei hun ei fod yn cael cam—os

wy t yn dymuno bod yn ddyn mor sanctaidd

ag oedd yntau, ac yn llafurio am ffydd mor
gref, a gobaith mor ddiysgog, ag yr oedd efe

ynberchen arnynt. Ië, niddylit ymfoddloni

ar yr hyn sydd genyt, pe byddai ond un
gradd mwy o ras i'w gael na'r hyn a gyr-

haeddaist eisoes.

(3ydd). Craffwch i ba beth y maeyn cyf-

rif gwendid graa y saint ; nid i'r arnmhos-

eiblrwydd o gyrhaedd chwaneg, ond i'w

musgrellni a'u diogi. Ac am hyny, y mae
yu gosod hyn niewn cyferbyniad i'r hwyl

fendigedig a fawr ddymunai iddynt (a (

12); " Fel na byddoch fusgrell." Yn *
llaw y diwyd a gyfoethoga ; megys yn rne<

iannau y byd hwn, felly yn y" trysor uc
yma hefyd.

DOSB. II.

2il. Llafuria am gryfhau dy obaith o ia

awdwriaeth ; neu ynte ti addangosi nadi
yn rhoddi ond bri bychau ar Grist a'i ia
awdwriaeth ef. Yn ol fel y byddom yn pri

rhyw ddaioni, y llafuriwn fwy neu lai i si

hau ein hunain o hono. Pe collai tyqfl
nodwydd o'i lawes, neu geiniog o'i bwrs,
i un ddwyn y newydd iddo eu bod wedi

|

cael
; y mae y pethau mor ddiystyr fel

byddai fater ganddo pa un a fyddai yn \\

ai peidio. Ond pe byddai ei deyrnas mel
enbydrwydd ar y maes, a gair yn dyfodlj
ei fyddin wedi ennill y dydd a churo y A
ynion, O ! fel yr hiraethai am i'w obal
sydd yn awr wedi ei godi ychydig, gael

gryfhau etto yn fwy drwy genad araDl
yw y nef cyn lleied ei gwerth fel y medfl
ymfoddloni ar ychydig debygoliaeth, afl
obaith ansicr y cewch ei meddiannu?
wyt yn bwrw diystyrwch niawr ar y
gwynfydedig hwnw, os nad wyt yn f

awyddus na hyn aui wybod gwirioneÄ
hawl iddo. Pan oedd Ahab ani arwaia
fyddin yn erbyn Ramoth-Gilead ; a Micht

wedi ymddangos fel un yn rhoddi i
obaith am fuddugoliaeth, trwy beri 1
fyned i fyny a llwyddo

;
gan fod y bre

yn mawr ddymuno y peth, efe a ofnodi

gwaethaf (fel yr oedd iddo achos, o hei-wj

i'r prophwyd íefaru mewn gwawdiaith);
am hyny, nis gallai orphwys nes gwyl
mwy am y mater :

" A'r brenin a ddyw
odd wrtho, Pa sawl gwaith y'th dyngheí
na ddywedech wrthyf ond gwirionedd
enw yr Arglw^'dd ?" 1 Bren. xxii. 16.'.

allai fod genyt ryw obaith sigledig an^
tad am y nef, yn nofio yn dy euaid;

meddylit yn awr fod dy dragwyddol wyn
neu wae yn gorwedd yng ngwirionedd
ffalsder y gobaith hwnw, yn sicr ti chw

dy galon wrth y gair, ac a dynghedit

gydwybod, arolholiad diduedd, i fynegi

y gwirionedd noeth pa fath yw dy gyfl

a pha un a elli yn enw Duw, a thrwyge
ei air, obeithio am y fath gyfran ai pei

A hyn a wnait, nid yn rhagrithiol, ft

brenin truenus hwnw a dynghedodd M;
eah i ddywedyd wrtho y gwirionedd, ac

ni fynai ei gredu er iddo wneuthur h

yn ffyddlawn : ond ti a'i gwnait gyda ni.

symledd calon am ei fod yn fater o (

gwyddol bwys i ti. Pan gafodd Pe(

newydd rhyfedd am adgyfodiad Crist, e:

roddodd y fath gred iddo ag a allasai n>

etto drwy ei waith yn rhedeg al* frys, ac

edrych i mewn i'r bedd, fe ddangosai i

anwyl oedd ei Arglwydd ganddo, ac he

mor llawen fyddai os daliai y newydd
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îi fod yn fyw. Fel hyn, Gristion, er

yw yr addewid o fywyd tragwyddol

rma wedi cenhedlu ynot y fath sicr-

.gobaith nes wyt yn ddiammheuaeth
;ydi a gaiff ei fwynhau, etto, dangos y
feddyliau mawrhaol sydd genyt am y
tfydedigrwydd hwnw, trwy ymgais am
íau dy obaith a chael allan o ammheu-
yn ei gylch.

DOSB. III.

ld. Ystyria hyn hefyd yn y lle olaf,

pddost i ba brawf y rhoddii dy obaith

ly farw. Y mae y morwr call yn dwyn
>rth i'w long erbyn y dydd hwyaf ; fe

ia y gall hin arw a gwyntoedd croes ei

'yn ol, a gwneuthur ei fordaith yn fwy
üus (er bod rhai yn ei chael yn fyrach

ylusach), ac am hyny mn ystorio yn
,tebol, gan wybod yn dda mai haws y

w

i ymborth i'r môr na'i gael yno. Iawn
wed Awstin, "Nid hawdd y ceir y cyn-

ìwyon hyny mewn adfyd, y rhai ni

ynwyd am danynt mewn hawddfyd."

dywed Duw ei hun wrthym, fod yn
id i ni wrth amynedd (y mae yn medd-
stôr fawr o amynedd), fel, wedi i ni

ithur ewyllys í)uw, y derbyhiom yr

wid ;" Heb. x. 36. Ac os rhaid wrth

ìedd, yna rhaid wrth obaith ; o her-

l bod amynedd yn dwyn y cwbl ar ys-

Ldau gobaith. Ÿn awr, gan na wydd-
• gradd pennodol o obaith a wna ein tro

fod Duw yn fwriadol wedi celu pwys y
idd a'r profiad y mae yn meddwl ei osod

m), o blegid hyny dylembobamserym-
3 am ei gryfhau. mae dyledswydd-

ihawdd i'w cyflawni, a phrofedigaeth-

lymion i'w dioddef ; ac y mae y rhai

yn gofyn gobaith cyfattebol. Yr ydym
adw gorfoledd ein gobaith yn sicr hyd
aredd ;" Heb. iii. 6. Yn awr, a all y
àon gwan ei obaith wneuthur hyn?
! y mae yn debyg i long agenog fregus,

ryth gwerthfawr; y mae yr ofn iddi

cyn cyrhaedd y porthladd yn dwyn
ith lawenydd y perchen o'r trysor y
yn ei ddwyn. Perwch i'r cyfryw un
nhau am yr etifeddiaeth sydd yng
tdw iddo yn y nef, ac efe a ddywed i

1 ei fod yn ammheu a ddaw byth yno.

iros am drugaredd a fydd yn cael ei

[i, neu yn hir yn dyfod, sydd ddyled-

id anhawdd drachefn :
" Dayw gobethio

ägwyl yn ddistaw am iachawdwriaeth

irglwydd ;" Gal. iii. 26. Yn awr, ymae
lith gwan yn fyr ei anadl ; ac nis gall

yn hir gyda dim llonyddwch. Y mae
gwendid yn gwynfanus ; anhawdd yn
redin yw 'boddio pobl afiach ; buan yr

yn anynad a chroes os na chânt yr hyn
nant, a phan y gofynant hefyd. Pan
1 ffydd a gobaith Dafydd mewn an-

mmer, y mae yn syrthio allan â phawb ;

. yn oed y prophwyd a ddygodd iddo y

newydd am deyrnas, ni chaiff fod heb ei

gerydd ; a hyn i gyd am fod yr addewid yn
hwy cyn esgor nag yr oedd yn disgwyl

:

"Mi a ddywedais yn fy ffrwst, pob dyn

sydd gelwyddog ;" Salm cxvi. 11. Er nad

oedd yr addewid yn myned ddiwrnod dros

ei iawn amser ; ond camgyfrif yr oedd efe

trwy rym ei flys afreolaidd. Ond cymmer-

wch ef yn ei dymmer iachus, pan yw ei ffydd

a'i obaith yn gryfion; ac nid yw y pryd hwnw
mor fawr ei frys am y drugaredd allan o

ddwylaw Duw ; ond y mae yn cyfrif fod ei

drysor yn llaw Duw mor ddiogel a phe bu-

asai yn ei feddiant ei hun: "Mawla'th erys

di, O Dduw ;" Salm lxv. 1. Fel pe dywed-

asai, Arglwydd, yr wyf yn tawel ddisgwyl

am amser i'th foliannu ; nid yw fy^ enaid

yn terfysgu am dy fod di yn aros ; nid wyf

yn murmur, ond yn hytrach yn cyweino

tannau fy nhelyn mewn amynedd a hyder,

fel y byddwyf yn barod i daraw ar y gân

pan gyntaf y delo y newydd hyfryd am fy

ngwaredigaeth. Chwi a gewch lawer o draff-

erth i gadw y plentyn yn llonydd hyd gin-

iaw, er iddo weled arlwyo at wledd fawr ;

ond un wedi tyfu i fyny, fe fydd yn hawdd
ei ddihuddo, pan gedwir ef ychydig ynhwy
nag arferol oddi wrth ei bryd bwyd ar y
fath achos. O Gristion ! ein mabandod, a

gwendid ein gras (yn enwedig ein gobaith)

sydd yn peri i ni fod mor fuan allan o am-

ynedd i aros amser Duw : cryfhaer gobaith,

ac fe df amynedd i'w ganlyn. Mewn gair,

Gristion, y mae profedigaethau mawrion, a

themtasiynau cryfìon i'w gorchfygu, cyn i

ti gael y tu mewn i byrth y nef, a chael dy

wisgo yno â'th wisgoedd o iachawdwriaeth.

Amddiffyn dy obaith, ac yntau a'th am-

ddiffyn dithau yn y rhai hyn ; cadarnhâ ef,

ac efe a'th ddwg drwyddynt. Y pen, y mae
pob aelod yn dra pharod i'w ddiogelu ; fe

godir y dwylaw i fyny at gadw ymaith y
dyrnod : y traed a redant i ddwyn y pen

allan o berygl: y genau hefyd a dderbyn

unrhyw physygwriaeth chwerw i dynu af-

iechyd a dolur allan o'r pen. Y mae iach-

awdwriaeth i'r enaid yr un ag yw y pen i'r

corph, sef y peth penaf y dylai lafurio i'w

ddiogelu : ac y mae gobaith i'n hiachawd-

wriaeth yr un peth ag yw yr helm i'r pen.

Yn awr, os yw hwnw yn anghall sydd yn
anturio ei ben dan helm wan yng nghanol

bwledi ar ddydd brwydr, yna llawer mwy
anghall yw y neb sydd yn peryglu ei ìach-

awdwriaeth â gobaith gwan. Gwybydd, O
Gristion ! fod canlyniad yr ymladdfa â'th

elyn yn ymddibynu ar dy obaith ; os palla

hwnw, dyna y ewbl wedi ei golli. Y mae dy

obaith mewn ymladdfeydd, a themtasiynau,

a dioddefiadau, yn debyg i dywysog yng

nghanol ei fyddin, yr hwn sydd yn rhoddi

bywyd yn y cwbl tra y bydd yn edrych atynt

ac yn eu calonogi i'r frwydr ; ond os daw
sn i'w clustiau fod y brenin wedi ei ladd,
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dyna eu gwroldeb yn palla a'u calonau yn
llwfrhau ; am hyny, fe fynai Ahab ei ddal
i fyny yn ei gerbyd i gelu ei berygl rhag ei

bobl, gwybyddiaeth o'r hyn a fuasai yn eu
digaloni. Dy obaith yw y nôd yr annelir
saethau y diafol ato : os yw yn bossibl cadw
hwnw rhag cael clwyf : ncu os yw ei bicell

ar iin amser yn ei gyrhaedd, a'th yBbryd yn
dechreu gwaedu o'r clwyf a roddodd ynot,
trwy ammheu a ellir maddeu y fath bech-
odau as a wnaethost ti ; a ellir byth iachau

y fath hen ddoluriau crawnllyd ag a barodd
dy chwantau arnat ; neu a yw yn bossibl
dioddef neu gael symmud ymaith gystudd-
iau sydd mor drymion, ac wedi paríiau cy-
hyd. Ymdrecha yn awr, megys am dy fyw-
yd i ddal i fyny dy obaith yng ngherbyd yr
addewid, er ei glwyfo ; ac na chrynia trwy
anobaith i adael i'r diafol sathru ar dy
enaid. Cyn gynted ag y trenga dy obaith,
fe fathra y gelyn melldigedig yma di dan ei

draed afîan, ac fe gymmer ei lawn ddial
arnat ; a hyny heb fod gallu yn dy enaid i

daraw dyrnod er dy amddiffyniad. Fe'th
ddigalona hyn di nes y byddi yn barod i

roddi i fyny bob ymgais ac arferiad o fodd-
ion gras ; ie, i waedd-i yn anobeithiol, I ba
ddiben y meddyliaf ara weddio, gwrandaw,
na myfyrio, pan nad oes gobaith ? I ba
beth yr onfonwn am physygwr pan f}rdd
cyfaill wedi marw ? Pa les rhwbio a thwymo
y corph wedi gwahanu y pcn oddi wrtlio ?

Fe ymwasgarodd y fyddin, bawb i'w ddinas,
pan wybuwyd farw Ahab. Ac felly y bwri
dithau ymaith bob meddwl o wnenibhur pen
yn erbyn pechod a Satan, pan ddarfyddo
am dy obaith : ti a syrthi naill ai i ddychryn
cydwybod fel Iudas, neu ynte gyda Chain i

ddidduwiaeth, gan gladdu y meddyliau am
dy gyflwr gresynol mewn pentwr o amcan-
ion bydol.

PENNOD XII.

Yìi cynnwys chioerh o f/yfarwydUiadau pa fodd y
mac i'r Cristioiigacl cryfhau ei obaith.

Yr wyf yn dyfod bellach i roddi ychydig
eiriau o gyngìior, pa fodd y gall y Crìstion
yn oreu gryfhau ei obaith. Cymmerwch
hyny yn y cìiwe peth neillduol a ganlyn.

DOSB. i.

laf. Os wyt yn meddwl i'th obaith o iach-

awdwriaeth dyfu i rym a chyfander, astudia
air Duw yn ddyfal. Y gair yw y llaeth i

fagu y Cristion : rhaid icído fod yu ymborth
iddo hefyd, neu ynte fe nycha ci ras. Dyna
y plentyn cynnyddgar sydd yn tynu fynych-
af wrth y fron. Yn awr, megys y darpar-
odd Duw ymborth yn y gair i bob gras

;

fclly yr oedd gandcío yng nghyfansoddiad
yr Ysgrythyrau olygiacì neillduôl at lwydd-

CYMîfEIWCH HLV\))

ìant a chynnydd gobaith y saint fel un ,

ddiben o'u hysgrifenu : "Fel try amyu
a diddanwch yr Ysgrythyrau, y gallemr
gobaith ;" Rhuf. xv. 4. Fe yr y di-
hyn mor dda, fel mai ei fawr vmgais yw
fuddio v Cristion o'r cymruhorth a°vstoriv
yn y gair. Ac yn wir nid yw yn camgi
mcryd yn hyny : oherwydd, cvhvd acr/j
afon yma heb ei gwarchau, yr hón aìa*
hâ ddmas Duw, a chynnoi thwvon a dd\
i mewn ar hyd fìrwd ei gwerthfawr add
ìchon, m fedr efe bylh ci hamrrV l c llu
gwbl, na'i rhoddi mewn cyfyugder ma
Rhai gan hyny ag y mae efe yn eu difudd
gynnorthwy y gair trwy ddirn ond syrt
a diogi

:
hwy wnânt ychydig o achwyuia.

dilcs am eu hammheuon a'u hofnau (f,

diogyn yn cwyno ei eisieu a'i dlodi, daà
wedd yn ei wely) ond y mae yn ormod gddynt godi, a chyinmeryd clim poen, r
penderfyniad a hysbysrwydd yu eu cyl
trwy chwilio i'r gair. Ac o 'bawb en
dyma y rhai sy'n gwerthu eu cysurai
pris isaf. Pwy a dosturia wrth hwnw
ìddo newynu, sydd ganddo fara o'i fla

ond ni fyn dynu ei law o'i fynwes i'w g
at ei enau ? Ereil! y mae Satan yn eu h
mharchu â chamgymmhwysiad o'rgaira
heneidiau

; trwy wendid eu deallLwriaet
mewn rhan, a therfysg eu hysbrydo
hefyd. Y mae yn drwgliwio gwirioueè
y gair o'u blaen, nes ydynt yn camfarmi
eu cylch ; ac felly fe'u curir â'u ífon euh
ain, ie, â'r addewidion hyny a ddefnydi
llaw fedrns i darawilawreidenitasivnau
Astudiwr mawr ar dduwinyddiaeth y\
diafol ; a'r holl ddefnydd a wna efc o'iw
odaeth Ysgrythyrol yw casglu dadlyddia
dclichellgar i niweidio y Cristion/ nail
trwy ei dynu i bechod, neu i anobaith
bechoçì. JFel rhyw ymrysonwr cecrus s

yn ceisio cymmaint a fedro gael o gy
wyddyd yn y gyfraith

; yn unig fel y by
yn fwy abl i roddi pobl onest mcwn blic

trwy gwynion cynnhenus. Wele, os ywSs
mor gyfarwydd yn y gair, at wanhau
obaith, a'th ysbeilio o'th etifeddiaeth, o

oes achos mawr i tithau ymgeisio am fedi

rwydd duwiol i ddal i fyny dy hawl, aci

ddiífyn dy obaith ?

Yn awr, wrth astudio y gair, gosod

«

flaen y ddau ddiben hyn, a diiyn hwy
dii, nes eu cyrhaedd.

laf. Llafuria am gael goleuo dy ddeal
gair, am yr ammodau a ofyn Duw yn m
enaid sydd yn cael ei genad a'i waraiit

i obeitliio yn ddiogel am fywyd tragwyd
mewn byd arall. ^Mae rhyw ammodau
ofynol i'w cael yn y cyfryw ; onid e, y i

yn rhydd i bawb, pa dduíl byn:^g fyddo
eu cyflwr a'u buchedd, roddi i mcwn
hawl i'r nef ac iachawdwriaeth. Pe buí

Duw heb osod terfyn ar Sinai, na phenn
pwy oedd i ddyfod'i'r mynydcí, a phwy
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ld, ni buasai yn ddim mwy rliyfyg yn

ywun arall o'r bobl fyned i fyny nag

(íd yn Moses. Ac os nad yw Duw yn

'yn dim ammodau yn y personau sydd i

íithio, yna y mae y nef yn gyttir i'r naill

y Uall dyru iddo ;
yna fe all y pechadur

Jeilaidd gyffwrdd â mynydd sanctaidd

!tw yn gvstal a'r sant, a bod yn ddiofn ei

,yddio am yr anturiaeth hyf. Ond y mae

d mi debygwn, yn athrawiaeth rhy

rýgsawrus i un enaid synwyrol ymborthi

n. Gan hyny, wedi i ti foddloni dy

nan, os byth y bydd genyt wir obaith,

^iynrhaidi'r ammodau fod genyt; ym-

n yn nesaf pa beth ydynt. Yn awr, y
e y gair yn dal allan ddau fath o ammod-

yn ol y ddau wahanol gyfammod. Yn
itaf, y mae cyfammod natur, neu gyf-

mod y ddeddf, yr hwn a wnaeth Duw
Adda yn ei ddiniweidrwydd ; a'r ammod
n oedd perffaith ufudd-dod y person oedd

disgwyl bywyd trwyddo. Nid dyma yr

mod a ofynir yn bresennol ; a'r hwn sydd

ymbalfalu wrth y drws yma dan obeith-

Imyned trwyddo i fywyd, nid yn unig fe'i

íiff wedi ei hoelio i fyny, a'i fynediad i

jwn y ffordd hono yn cael ei attal, ond y
íe hefyd yn ei ddifuddio ei hun o'r gwir

Irws sydd yn llydan agored, a thrwy yr

vn y mae pawb a gedwir yn myned i

ewn : " Y rhai ydych yn ymgyfiawnhau

l y ddeddf ; chwi a syrthiasoch ymaith

.di wrth ras ;" Gal. v. 4. Gan hyny, rhaid

;i ymofyn pa beth yw y cyfammod arall

;

y mae hwnw yn gyfammod o ras fel yr

dd y cyntaf o weithredoedd : yn gyfam-

od ì wneuthur Duw a dyn yn gyfeillion,

1 yr oedd y cyntaf i gadw yn gyfeillion y
Lai öedd heb erioed syrthio allan.

Yn awr, ammod y cyfammod yma yw
ifeirwch a ffydd. Gwelwch am hyn, Luc

47 ; Ioan iü. 36 ; Act. ii. 38 ; a v. 31

;

Ä. 21 ; Gal. v. 5. Llafuria, gan hyny,

„ roddi cydsyniad cadarn i wirionedd yr

idewidion yma, ac am ddal hyn fel egwydd-

ddiddadl ac annhoradwy :—Mai pwy
^nag sydd yn gwir edifarhau am ei bech-

lau, ac â ffydd ddiffuant yn derbyn Crist

ei Arglwydd a'i Iachawdwr, dyna yr

r
sydd ganddo air a ll y digelwyddog

duw am faddeuant o'i bechodau a iach-

ydwriaeth ei enaid. Pa wasanaeth a wna
,-dsyniad cadarn â hyn i ti, er arferiad

jniol o'th obaith, ti gei weled ar fyr. Ei

irsailydyw: y mae pwysholl adeilad y
ristion yn gorwedd cymmaint ar hyn, fel

mywyr Ysbryd Glân yn llefaru yn y
eibl am wirioneddau ac addewidion efeng-

laidd, ar ba rai y mae i bechaduriaid ad-

lladu eu gobaith am fywyd, y mae yn ei

I

neuthur gyda'r sicrhâd mwyaf ; ac yn
iyffredin yn chwanegu rhyw ymadrodd neu

lilydd, i'n rhoddi allan o bob ammheuaeth
tn eu sicrwydd a'u dianwadalwch hwynt

:

2k

" Diau efe a gymmerth ein gwendid ni
;"

Esa. liü. 4. Nid oes dim cwestiwn am y
peth ; ein cwpanaid ni a yfodd efe ; ein

dyled ni a dalodd. Pa ddiben arall a allai

fod ganddo mewn dioddefiadau mor fawr ì

Ai rhoddi i ni esampl o ddioddefgarwch ì

Y mae hyn yn wir ; ond nid y gwir i gyd ;

o blegid fe fu rhai o'r saint yn esamplau

rhyfeddol o hyn. Diau yr oedd mwy na

hyn: "Efea ddug ein doluriau, ac efe a

archollwyd am ein camweddau ni." Hyn
oedd y gorchwyl mawr, teilwng i Fab Duw
ei gymmeryd mewn llaw ; a'r hyn nis gall-

asai neb o'r saint ei wneuthur erom. Felly

yn 1 Tim. i. 15 : "Gwir yw y gair, ac yn

haeddupob derbyniad, ddyfod Cnst Iesu

i'r byd i achub pechaduriaid." Fel pe dy-

wedasai, Nac ofnwch na thwyll na somed-

igaeth yma ; y mae mor wired a'r gwir ei

hun ; o blegid y fath yw y neb a'i llefarodd;

a'r hwn ni chred hyn y mae yn waeth na'r

diafol. Nis gall Satan gau y gwirionedd yma
allan o'i gvdwybod, er ei fod y mwyaf di-

groesawiad a ddaeth erioed i'w wybyddiaeth

ef. Drachefn: "Os cyfaddefwn ein pech-

oda.u, ffyddlawn yw efe a chyfìawn, fel y
maddeuo i ni ein pechodau ;" 1 Ioan i. 9.

Pa beth sydd i'r pechadur edifeiriol i'w ofni,

pan y mae y briodoledd hono o'i ochr, yr hon

ar y cyntaf a barodd i Dduw wgu arno ?

Ië, mor bell o'i ochr ag i sefyll yn rhwym
am gyfiawniad yr adewid ;

pryd yr oedd

hi yn ddiweddar dan y fath ymrwymiad
dwfn i gyflawni y bygythiad arno ] Dra-

chefn :
" Yn yr hyn, Duw yn ewyllysio yn

helaethach ddangos i etifeddion yr addewid

ddianwadalwch ei gynghor ef, a gyfryngodd

trwy l ;" Heb. vi. 17. Pa sicrwydd mwy
a allasem ofyn gan ddyn twyllodrus, nag y
mae y Duw ffyddlawn o'i fodd yn ei roddi ì

Nid oedd y Ehufeiniaid yn rhoddi ll i'w

swyddwyr, am eu bod yn cyfrif urddas ac

anrhydedd eu personau a'u lle, yn rhwym-

iad digon cryf i'w gwneuthur yn ffyddlawn

a chyfiawn. Yn sicr ynte, fe haeddasai gair

Duw gred genym pe buasai heb l i'w sicr-

hau ; etto y mae Duw yn ymostwng i hyn,

fel y byddai i wirionedd yr hyn a ddywed

suddo yn ddyfnach i'n meddyliau, a gadael

argraff fwy eglur yn ein cydsyniad âg ef,

wrth ei fod yn cael ei wasgu arnom a phwys

ei sanctaidd l.
2il. Wedi cael allan pa beth yw ammod

y cyfammod, paid ag ymfoddloni nes

cael allan fod yr ammod yma wedi ei

weithredu yn dy enaid dy hun, a'th fod yn

gallu dywedyd mai tydi yw y pechadur

edifeiriol a chrediniol hwn. Y mae gobaith

cryf yn deilliaw oddi wrth dystiolaeth a

fyddo yn eglur am y ddau yma. Yr ydym
yn darllen yn y Beibl am sicrwydd tri-

phlyg. laf. Sicrwydd deall : Col. ii. 2. 2il.

Sicrwydd neu lawn hyder ffydd : Heb. x. 22.

3ydd, Sicrwydd gobaith : Heb. vi. 11. Aç
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y mae sylw cymmhwys yn cael ei wneuthur
arnynt gan dduwinycìd craff o'n cenedl :

—

Y mae y tri hyn yn gwneuthur i fyny un
cynnull ddadl (ayllogism) ymarferol, ym
mha un y mae gwybodaeth yn llunio y gos-
odiad, ffydd yn gwneuthur y derbyniad, a
gobaith yn tynu y penderfyniad.—D. A.
Tac. Sa. tu dal. 126. Yr wyf (medd y Crist-
ion) yn sicr yn gwybod o'r gair y cedwir y
pechadur edifeiriol a chrediniol ;*fe ddyweä
fy nghydwybod hefyd wrthyf fy mod i yn
edifarhau ac yn credu yn ddiffuaut ; am
hyny yr wyf yn cadarn obeithio y caf fy
nghadw er annheilynged ydwyf. Ni a
wyddom nad all fod mwy yn y penderfyn-
iad nag sydd yn y gosodiad o'r blaen. Felly,
yn ol fel y bydd grym cydsyniad y Cristion
â gwirionedd yr addewid, a'i dystiolaeth fod
ammodau yr addewid, sef ffydd ac edifeir-

wch, wedi eu ffurfio yn yr enaid
; yn ol

hyny, meddaf, y bydd ei obaith yn wan neu
gryf. Yn wir, nis gall fod yn amgen ; os
bydd ei gydsyniad â gwirionedd yr addewid
yn wan, neu ei dystiolaeth am wirionedd ei

ffydd a'i edifeirwch yn dywyll ac ansicr, y
mae yn rhaid i'w obaith, a enir (fel y gallaf
ddywedyd) o'r rhai hyn, fod yn gyfranog o
wendid ei rieni, a bod yn llesg a sigledig fel

hwythau.
DOSB. II.

2. A fynit ti i'th obaith fod yn gryf ?

Yna cadw dy gydwybod yn bur. N i elli

halogi hon heb wanhau y llall. Y mae byw
yn dduwiol yn y byd sydd yr awr hon, a
disgwyl am y gobaith gwynfydedig sydd
yn nghadw i ni yn y byd a ddaw, yn gys-
sylltiedig â'uTgiiydd : Tit. ii. 13. Y mae
yn rhaid i enaid cwbl wag o dduwioldeb fod
yn wag hefyd o bob gwir obaith ; a'r dyn
duwiol a fydd yn benrhydd ac esgeulus am
rodiad sanctaidd, buan y caiff broíì fod ei

obaith yn nychlyd. Y mae pob pechod yn
fwyd atiach ; efe a faga y cryd o gryndod
ofnus yn yr enaid a ymyro âg ef. Ond pech-
odau a wneler gyda bwriad difyrbwyll, y
maent i obaith y Cristion fel gwenwyn i ys-

brydoedd y corph sydd yn eu hyfed i fyny
yn ebrwydd. Y maent megys yn dieneidio

y Cristion : hwy a wnânt y meddyliau am
Dduw yn ddychrynllyd i'r enaid

; y rhai,

pan fydd mewn hwyl sanctaidd, ydynt ei

lawenydd a'i ddiddanwch penaf :
" Cofiais

Dduw, ac a'm cythryblwyd ;" Salm lxxvii. 3.

Gwnânt iddo ofni edrych yng ngwyheb Duw
mewn dyledswydd, ac ofni yn llawer mwy
edrych am ei ddyfodiad mewn dydd barn.

A all gwas fod yn foddlawn i'w feistr ddy-
fod adref pan y bydd mewn gloddest a
rhysedd ? Pan oedd cyfeillion Mr. Calvin
yn dymuno iddo adael heibio beth o'i lafur,

yn enwedig ei astudiaeth y nos, efe a ofyn-

odd iddyiit, "A fynent i'w Arglwydd ei

gael yn segur pan y deuai ?" O ! na ato

Puw, Gristion, i angeu dy gael yn ysgafn a

diofal yn dy rudiad, fel ag i'th ddal yn gc
wedd yn y dom o ryw bechod heb edifarh;
am dano ! Cyfarfod athrist fyddai hwj
O ! mor anfoddlawn fyddit i farw y pr
hwnw, a myned i'r byd ysbrydol, yno i

'

dy gyfrif i fyny am dragwyddoldeb !

fydd dy obaith felly mewn iawn agwe<
i'th ddwyn gyda llawenydd i'r gwaith dif
hwnw ì A ddichou aderyn ehedeg pan fyi

un o'i edyn wedi tori ? Ffydd a chydwyb
dda yw dwy aden gobaith: gan ìiyny,
archollaist dy gydwybod trwy bechod, a

newydda dy edifeirwch, fel y gallech fel

actio ffydd am faddeuant o hono, a chael yg
baith a wystlaist yn ol. Os byddai i Iudd<
roddi dilledyn gwely ar wystì, yr oeddDi
yn drugarog wedi trefnu iddo ei gael adi

cyn y nos ;
" O herwydd (medd efe) hwi

yw ei ddilledyn ef mewn pa beth y g(
wedd ?" Yn wir gobaith yw dilledyn
Cristion, sydd ganddo i'w roddi am dai

pan orweddo ei gorph i gysgu yn y bed
"Fy nghnawd (medd Dafydd) a orplrw
mewn gobaith ;" Salm xvi. 9. O ! Gristic

ymgynnhyrfa i gael dy obaith yn rhyc
cyn i haul dy fywyd amserol faclìludo ; n
ynte a wyt yn sicr o fyned i orwedd me>
tristwch ! Athrist fydd i hwnw fynet]

orwedd i wely y becìd sydd heb obaitt

adgyfodiad i fywyd.
DOSB. III.

3ydd. Cyrcha at Dduw yn feunyddiol,

deisyf ganddo gryfach gobaith. Dyna
ffordd a gymmerodd yr apostol at gael ni'

o'r gras gwerthfawr hwn i'r saint yn Rhi
ain : "A Duw y gobaith a'ch cyfiawno
bob llawenydd a thangnefedd gan grec

fel y cynnyddoch mewn gobaith trwy nei

yr Ÿsbryd Glân ;" Iihuf. xv. 13. Y n
Duw, chwi welwch, yn Dduw y gobaith

;

mae yn peri nid yn unig yr hedyn a'r rec

yn y dechreu, ond ei hoil dyfiad a'igynny
ynom hefyd. Nid rhoddi y mae i'r Cristi

y gras cyntaf o dröedigaeth, ac yna yn gí

ael ei gynnyddiad yn hollol i'w fedr a'i o

ef ; fel y mae y plentyn weithiau yn c

ystor i'w osod i fyny ar y cyntaf, a dim h<

ym mhellach gan ei dad, ond trwy ei d
wydrwydd call yn myned rhagddo o d(

clireuad bychan i gyfoeth mawr o'r diwei

Eithr yn hytrach fel yr d yn y maes sy

yn rhaid iddo wrth ddylanwadau y nef, í

flodeuo a'i addfedu i'r cynauaf, cystal ag

:

fywhau rhwng y cwysau pan yr hai

gyntaf. Ac am hyny bydd sicr o gydnal

Duw gyda gostyngeiddrwydd trwy dd

gwyl yn ddyfal wrtho am gynnydcì.
#

I

wedir " fod y cenawon llewod yn ceisio

bwyd gan Dduw ;" Salm civ. 21. Hy
yw, fe ddysgodd Duw iddynt dchidgan

hangenion, pan fydd newyn arnynt tr

ruo a dyrchafu eu 'ilais, yr hyn a gyfarwyc

ent at Dduw am gynnaliaeth, pe baent o

yn 'gwybod mai efe yw eu gwneuthur
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» crys ag y gwelwn y baban bach, sydd ar

îíntaf yn daugos ei eisieu drwy ddim ond

Í1.-iin
• pan ddel i adnabod ei fam, fe gyfeina

twynfan ati hi. Yrwyt yn gwybod,

f- stion, mai ar ddarpanaeth dy Dad nefol

r iae dy fywyd yn sefyll. Fe yr ara dy

eu yn wir ; ond y raae yn cadw ei rodd-

li nes y gwaeddech ; ac fe bair hyn iddo

jiu ei fron allan yn ebrwydd. A oes gofal

t Dduw am anifeiliaid y maes ? Yn sicr

e y mae ei ofal yn llawer mwy ara danat

3i blentyn o fewn ei d ; ac am dy enaid

Eh law y cwbl. Y mae yn bossibl y gelli

ídîo am fwy o gyfoeth a cliael nacâd ;

l y mae gweddi am fwy o ras yn sicr o

'ddo.

DOSB. IV.

)s mynit gryfhau dy obaith, llafuria am
rcmegu dy gariad. Mae gan gariad emuth

raelaidd, etto nerthol, ar obaith. Fe

îieth Moses, ni a addefwn, garedigrwydd

wr â'r Hebrëwr, pan y lladdodd yr

Dhtwr oedd yn ei daraw ef. Mae cariad

'lladd ofn slafaidd—un o'r gelynion

iaethaf a fedd gobaith yng nghalon y

istion; ac felly yn cryfhau dwylaw go-

th. Mae yr hwn sydd yn dadwreiddio y

vyn yn hèlpu yrd i dyfu, a'r hwna
•tho allan yr aíìechyd yn gwneud fíbrdd 1

-fhâd natur. Ofn gwasaidd sydd yn gor-

•ymu ysbryd y Cristion, fel nas gall ei

úth weithio yn rymus. Yn awr, " Y
e cariad yn bwrw allan ofn ;" 1 loan iv.

A'r wraig rydd yn bwrw allan y wasan-

hferch. Un o hil Agar ydyw ofn gwas-

. d—egwyddor sydd yn wastad yn cadw ei

erchen mewn caethiwed ; a hyn ni ddi-

l)n cariad ei oddef. A fydd i mi, medd yr

ûd lle byddo, ofni cael niwed a thnmaeth

ted ar law yr hwn sydd yn fy ngharu, a

Jrmau yntau, mor anwyU Ymaith, fedd-

fiau annheilwng ; nid oes yma le i'r fath

jimdeithion a chwi yn fy mynwes :
" Car-

Ilniíeddwlddrwg" (1 Cbr.xiii. 5); hyny

E, nid yw yn dymuno drwg i, nac yn am-

i ieu drwg am, un arall. Po mwyaf y careçh

I ist, lleiaf fydd dy ammlieuaeth ara dano;

s)ho lleiaf fyddo dyammheuaeth ara dano,

«rfaf fydd dy oba'ith ynddo, a'th gysuryn

Igwyl wrtho. Oddi yma y mae y ddau

jîhynyn cael eu cyd'ieno yn y Beibl (2

Uti iii. 5): "Yr Arglwydd a gyfarwyddo

Ih calonau chwi at gariad Duw ac i ym-
bs am Grist." Câr ef, a thi a ymarosi am
ino. Felly yn Iudas 21. " Ymgedwch
ig nghariad ì)uw, gan ddisgwyl trugaredd

i Harglwydd Iesu Grist i fywyd tra-

J^yddol."

DOSB. V,

iöed. Bydd yn mynych arfer dy obaith.

' ae pob greddf yn cryfhau wrth gael ei

! oddi yn fynych ar waith. Fe ddaw y
ientyn gwan sigledig i gerdded yn gryf

t gerdded yn fynych. Ni bydd genych

fwy o arian yn eich cist yn niwedd y
flwyddyn nag wrth eu rhoddi yno :

a da os

bydd rhwd neu ladron heb eugwneuthuryn

llai. Ond wrth eu rhoddi allan mewn mas-

nach, bydd genych fwy nag oedd eich ys-

tôr yn y dechreu :
" Ti a ddylesit roddi fy

arian at y cyfnewidwyr ; a mi pan ddaethwn

a gawswn dderbyn yr eiddo fy hun gyda

llôo- ;" Mat. xxv. 27. Yn awr, yr addewid-

ion yw y defnydd sy gan obaith i weithio ar-

no. Cystal y gall dyn fyw heb awyr ag y gall

flfydd a gobaith heb addewid ; ie, heb fyn-

ych sugno maeth o'r addewidion; ac am
hyny, mvfyria yn ddyfal arnynt, gan neill-

duo petlì amser i'r diben. Chwychwi sydd

yn caru eich iechyd, nid ymfoddlonwch ar

yr awyr a ddaw i mewn atoch wrth eis-

tedd yn eich t neu eich gweithdy; ond

chwi a rodiwch allan weithiau ì gael awyr

mwy agored a phurach. Ac os wyt tithau

yn Gristion call, nid ymfoddloni ar y gyf-

eillach fer a geir â'r addewidion, fel y del-

ont vn awr a phryd arall i'th feddwl wrth

dy áíwedigaeth, a phan fyddech ynghylch

gorchwylion ereill, ondti a äi o'r neillduir

diben o fwynhau myfyrdod mwy diysgog

rhyngot ti a hwythau. Fe fyddai hyn yn

fuddiol, yn enwedig os bydd gan y Cnstion

allu i'w dosbarthu a thrysori i fyny y ddar-

pariaeth sydd ynddynt wedi ei haddasu at

ei gyflwr ef yn neillduol. Weithiau, ymao

y Cristion yn petruso wrth gofio ei bechod-

au gynt, a'i obaith megys yn trwm-wndo,

tra byddont fel pe byddai yn tremio â u

hedrychiad cuchiog ar ei gydwybod. Yn
awr, rhagorol fyddai i'r Cnstion fod âi

lygad ar yr addewid, lle y gail weled yr

wrthddadl yma yn cael ei hatteb, a gobaith

yn gorfoleddu arni. Hyn oedd gwir gyflwr

Dafydd yn Salm cxxx. Y mae yn addef ei

fod mewn cyflwr tra alaethus pe byddai ì

Dduw ei alw i gyfrif manwl, a thalu ìddo

vn ol ei haeddiant :
" Os crefíi ar anwiredd,

Arglwydd, O Argiwydd, pwy a saif ?" adn.

3
'

'

Ond vma (adn. 4) y mae yn rhoddi ei en-

aid allan o bob ofn i Dduw gymmeryd y
ffordd hon gydag eneidiau truam edifeinol,

trwy osod i lawr y penderfyniad cysurus

hwn fel gwirionedd diammheuol :
" Ond y

mae gyda thi faddeuant fel y'th ofner.

Hyny yw, y mae maddeuant yn dy natur—

caíon faddeugar sydd yn dy fynwes ;
îe, y

mae maddeuant yn dy addewid ;
mdyn un-

ig y mae dy galon dyner yn dy ogwyddo ì

faddeu; ond y mae dy addewidffyddlawn

yn dy rwymo i wneuthur hyny i bawb a ì

herfynio yn ostyngedig yn nydd gras. Yn
awr, wedi gosod y sylfaen yma, gwelwch yr

oruwch-adeilad a gyfyd y gwr duwiol hwn
\adn. 5): "Disgwyliaf am yr Arglwydd,

diso-wyl fy enaid, ac yn ei air ef y gobeith-

iaf." Fel pe dywedasai, Arglwydd, yr wyf

yn dy gyraraerydar dy air ; a thrwy dy ras
;
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yn bwriadu disgwyl yma wrth ddrws dy
addewid, a pheidio symmud nes caffwyf y
rhodd acldawedig, sef maddeuant o'm pech-
odau. Ac y mae hwn yn damaid mor felus
fel nas gall ei fwyta ar ei ben ei hun ; ac am
hyny, ni a'i cawn yn danfon y ddysgl i war-
ed, ie, hyd ben isaf y bwrdd, fel y byddo i

bob dyn duwiol brofi o honi gydag ef {adn.

7, 8): " Disgwylied Israel am yr Arglwydd:
o herwydd y mae trugaredd gyda'r Ar-
glwydd, ac aml ymwared gydag ef. Ac efe

a warecl Israel oddi wrth ei holl anwiredd-
au." Fel pe dywedasai, y mae yr hyn sydd
yn sylfaen gobaith i mi, yn wyneb gwaedd
iy rahechodau, yn rhoddi sail mor gadarn i

unrhyw Israeliad yn wir, neu enaid dirag-
rith o fewn y byd, pe byddai efe ond yn
ei iawn ddeall ei hun a meddwl Duw yn ei

addewid. Ië, y mae fy nghred mor gadarn
am y cyfryw ac am fy enaid fy hun ; ac mi
feiddiwn wystlo fy hapusrwydd tragwyddol
ar yr egwyddor yma, Y bydd i Dduw war-
edu pob gwir Israeliad ocidi wrth ei holl an-
wireddau. Hon yw y ffordd, yn wir, i guro
i lawr ein pchodau, a Satan hefycl, pan ddelo
i'w dannod i ni er gwauhau ein gobaith.
Weithiau drachefn, y mae llewyg yn dyfod
dros galon y Cristion, yn unig o'ddi wrth
fawredd y pethau a obeithir am danynt.
Pa beth ? medd yr enaid trnan, ai ysgafn
yw yn fy ngolwg i obeithio y caf o forì yn
elyn, fy ngwneuthur yn fab ac yn etifedd i'r

Duw mawr ? Pa beth ? gwrthryfelwr ! ac
nid yn unig gobeithio am feddeuant, ond
cael bod mewn cymmaint ffafr a bod gwisg-
oedd o ogoniant yn cael eu parotoi i mi yn
y nef, i sefyll ym mysg y rhai sydd yn
gweini wrth orsedd Duw yn ei lys nefol! a
hyny heb i mi wneuthur dim mwy o wasan-
aetli iddo ar y ddaear ! ! y mae yn new-
ydd rhy dda i fod yn wir. Y modcl hyn y
mae yr enaid truan yn sefyll yn synedig, fel

y disgyblion pan gawsaut y newydd gyntaf
am adgyfodiad Crist, aç yn barod i fecldwl

nad yw ei obaith ond chwedl gelwyddog a
wnaeth Satan i'w dwyllo, fel y byddai iddo
ryfygu gobeithio a darfod am dano gyda'i
obaith.

Yn awr. Gristion, fel ygallech gamu dros

y maen tramgwydd hwn, dal ar yr argraph-
iadau o fawredd ac anfeidroldeb Duw sydd
ar yr addewid : y maent weithiau yn cael eu
dadgan i'r diben pennodol o rycìdhau ein

meddyliau ac esmwythau ein caloriau o'r

petrusder yma. Pau addawodd Duw y
pethau mawr a wnai efe i Abraham, i'w

gwneuthur yn fwy credadwy, chwanegodd,
" Myfiyw Duw Il'ollalluog" (Gen. xvii. 1); ac

felly yn Esa. lv. 7 :
" Gadawed y drygionus

ei ffordd, a'r gwr anwir ei feddyliau ; a dy-
chweled at yr Arglwydd, ac efe a gymmer
drugaredd arno, ac at ein Duw ni, o her-

wycld efe a arbed yn helaeth." Ond pa fodd

y mae yn bossibl i hyn ddyfod i ben ? bod,

megys mewn troad llaw, y fath ffafr fawri'
chael, na cheid ond prin y fath beth ymysg dynion er ymbil am dano ani
gyfan ? O ! hawdd ydyw atteb hyny. \
ddywed i ni mai nid dyn gwael ydyw, oiDuw

; a bod ganddo ffordd ar ei ben ei hi<

i faddeu camweddau—ffordd nas gall neb
ddilyn ynddi, o herwydd ei bod mor be
uwch law ein ffyrdd ni "ag y mae y ne
oedd yn uwch na'r ddaear ;" adn. 9. Crafi
ar hyn, Gristion, ac fe fydd yn agoriad i

ddadgloi pob 'addewidion, a'th ollwng
mewn i'r trysorau aunhraethol sydd yi
ddynt ; îe, i wneuthur yr acldewid fwyaf j
y Beibl yn hawdd ei c'hredu. "Wrth dd*
llen unrhyw addewid, cofiaymrwymiadpi»
ydyw; neb llai na Duw. A phan feddj^
iech am Dduw, bydd ochelgar rhag ei

gj
fyngu o fewn cylch bach dy amgyffredio
terfynol di ; ond meddwl am dano 'bob ai
ser fel bod annherfynol, canolbwynt yrhw
sydd ym mhob man, a'i gylchoecìd heb fo

mewn un man. Wedi i dy feddyliau ddji
chafu i'th uchder mwyaf, yna, gwybydd d

fod mor bell, ie, yn anfeidrol bellach oè
wrth gyrhaedd ei ogonianfc a'i annherfyi
oldeb ef nag yw dyn o fedru cyrhaed
corph yr haul â'i law, pan fyddo ar ben ry
fryn neu fynydd. Dyma roddi mawredd
Dduw, fel y gorchymynir yn Deut. xxxii.í
ac fe rwyddha yn rhyfedd y gwaith o gre
Pe rhod'dem fod brenin yn danfon am ryt

ddyn tlawd a chloff i'w lys, gyaa^ addewì
o'i fabwysiadua'i wneudyn etifedd i'w goroi
hawdd y gallai hyn ymddangos yn anghrec
adwy gan y dyn truan, wrth feddwl pa fat

naid yw hi o'i fwthyn gwael ef i gyíiwr
wysog: diammheu pe buasai yraddewidf'
ddyrchafu i le mewn ysbytty, neu roddiidd
swm cymmedrol at ei gynnaliaeth, y buaa
yn haws iddo i'w chredu, fel peth mwy cji

addas i'w sefyllfa isel ef. Etto, pan ystyri

fawredd y brenin a'r hyfrydwch|agymmer
cyfryw i fod yn debyg i Dduw ei hun, trw
ddaugos math o allu creadigol i godi rha
fel pe byddai, o ddim, i'r anrhydedd uchi

y dichon deiliad ei gael, er mwyn e

gwneuthur byth yn rhwymedig iddo

pan ystyrio hyn, meddaf, fe all fod yn hel

iddo fecldwl nad yw y digwyddiad rh)

feddol ;hwn yn gwbl ammhossibl. Felly ynu
pe byddai i enaid truan dreulio ei holl fed(

yliau ar ei anghymmhwysder a'i annheilyuj

dod ei hun i gael y fath rodd a bv wyd tn

gwyddol, ammhossibl fyddai íddo by£
dybio mor dda am dano ei hun ag y cai

efe fod yn un o'r creaduriaid gogoneddusa'
mwynhâ. Ond pan greder mawredd Duw
a'r mawr hyfrydwch a gyinmer efe i eglur

y mawredd hwnw yn y ffordd hoií, trwy rc

dedwyddwch i greaduriaid truenus, yn hyt

rach na pharhâd o'u trueni mewn bytho

ddamnedigaetli, a'r draul a gymmerth e

agor ffordd i'w drugaredd rydd weithredu
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Ìiefyd yr enw gogoneddus a ddwg hyn

> ym meddyliau y rhai a ddyrchafa efe

iyn—y mae y pethau hyn (sydd oll ì'w

yng ngair yr addewid) yn ddigon 1

m y meddwl. Ië, o'u hiawn bwyso a'u

def, pe byddai mil o folltau ar y galon,

aent yn ddigon i'w hagor i groesawu yr

ewid, a chredu heb ammheu ym mhell-

mai gwirionedd ydyw y cwbl a ddywea

7 ynddi. Prawf mewn un peth neu

iu, chwi welwch, a roddais pa fodd y
fir addasu yr addewidion"i atteb y gwrth-

Clleuon a godir yn erbyn ein gobaith.

|dai yn hawdd rhoddi yma chwaneg o es-

lau, a dwyn addewidion fyddo yn cyf-

Jb i unrhyw gyflwr arall ; ond goreu y
Leir hyn genych chwi sydd yn gwybod

ammheuon eich hunain yn well na neb

.. A byddwch mor onest i'ch eneidiau

ymmeryd peth poen yn hyny. Y mae y
fferth o gasglu ychydig ddail a'u gwneud

feddyginiaeth wrth gyfarwyddyd y
[sygwr yn cael ei dalu yn dda, os bydd y
truan yn cael eifod yn llesol iddo, ac

i adferu i iechyd.

DOSB. VI.

ìd. Trysora i fyny dy brofiadau o dru-

íddau a aethant heibio ; ac fe fydd dy

ith yn gryfach am rai i ddyfod :
" Y mae

Jìad yn peri gobaith;" Iihuf. v. 4. Y
ttion callaf yw yr hwn sy'n cadw cyfrif

fwyaf gofalus o ymdriniaeth rasol Duw
f, fel y gallo ei ddarllen yn ei brofiadau

t, pan fyddo ei feddyliau yn ei flino,

>rphwysdra ysbrydol yn cael ei dori gan

Tiu terfysglyd am yr hyn a ddaw. Dyma
m a dreulia nos cystudd yn gysurus a

ìithiol, tra y bydd ereill a fydd heb ys-

enu, yn ein cof o leiaf, yr arwyddion

od o ddaioni Duw a'u cyfarfu yn ystod

>ywyd, yn gweled eisieu y fath gydym-

- hyfryd yn eu horiau athrist, ac yn cael

blin drallodi ; îe, da os na yrir hwynt i

"îf eu cyíiwr yn anobeithiol. Yr ydys yn
weithiau hen ysgrifeniadau yn llyfrgeìl

. a fyddant yn foddion i achub ei dir ef
;

he buasai hèbddynt, fe aliasid ei roddiyn

archar, yno i ddiweddu ei ddyddiau.

y y mae rhyw un protìad mewn cof yn
w yr enaid rhag anobaith—carchar yr

,etha Satan am gael y Cristion iddo

:

yn yr wyf yn ei adgofio, am hyny y go-

;hiaf ;" Galar. iii. 21. Yr oedd Dafydd
änwog am ei obaith ; ac nid yn llai hyn-

im ei ofal i graffu ar a chadw y profiadau

ifodd o ddaioni Duw. Gallai adrodd bob

an ymdriniaethau Duw âg ef
;
yr oeddynt

r fynych yn destyn ei fyfyrdod a'i ym-
ddan nes oedd yn gydnabyddus iawn â

. Pan y mae ei obaith ar sefyll, nid yw
» yn chwalu ychydig ar ei gof , a dyna efe

ídyfod ato ei hun yn ebrwydd, ac yn cer-

ítueihunam ei wendid: "A dywedais,

Intl íy ngwendid ; etto cofiaf flynydd-

oedd deheulaw y Goruchaf ;" Scdm lxxvii.

10. Y mae y bytheiad wedi coìli y sawyr,

yn hela yn ol, ac yn ei ail gaffael y niodd

hwnw ;
yna fe a ddilyn ei ymlidiad gyda

swn uwch nag erioed. Tithau, Gristion,

pan fyddo dy obaith am y bywyd i ddyfod

ar sefyll, ac ammheuaeth o'th gyflwr yn dy

ddal
;
yna edrych yn ol, a gwel yr hyn a

wnaeth Duw eisoes erot yn y byd hwn. Y
mae rhai addewidion a dydcl eu taliad yma ;

ac ereill y bydd rhaid aros eu derbyn yn y
nef. Yn awr, y mae Duw wrth dalu rhai

o'i addewidion yma, yn rhoddi ernes i'n

ffydd y caiff y lleill hefyd eu cywiro yn
ffyddlawn pan ddelo eu hamser i ben : fel y
mae pob barn a roddir ar yr annuwiol, megys

yn geiniog mewn llaw o'r llid hwnw a dâl

Duw iddynt mewn llawn swm yn uffern.

Dos, gan hyny, Gristion, ac edrych dros yr

hyn a dderbyniaist. Fe addawodd Daw,
"Nid arglwyddiaetha pechod arnoch chwi ;"

Rhuf. vi. 14. Cyflwr sant yn y byd yma a

feddylir yno. A elli di gael fod yr add-

ewid wedi ei gwneutimr yn dda i ti ? A y

w

grym pechocl wedi ei dori, a'r deyrnwialen

wedi ei thynu o law y brenin yma, y buost

yn ufuddhau iddo mor barod ag un deiliad

i'w dyw.ysog? Ië, a elli di gael eifod ef

ond wedi' dechreu syrthio, trwy gael ei ddior-

seddu yn dy galon a'th serch ? A wyt ti yn
edrych ar bechod, nid megys gynt fel dy
frenin, ond fel treisiwr, gormes pa un yr

wyt yn ymroddi trwy ras Daw i'w ysgwyd
ef' ymaith am ei fod yn annioddefol i ti, ac

hefyd yn dianrhydecìdu Duw, yr hwn a add-

efi yn uniawn Arglwydd i ti, ac i gyfreithiau

pa un y mae dy galon yn rhydd addaw
ufudd-dod. Gall hyn, enaid tlawd, dy sicr-

hau y cei cyn byddo hir lawn oruchafiaeth

ar bechod yn y nef, gau ei fod wedi dechreu

colli ei allu arnat yn y byd. Gallwn graffu y
modd y mae Dafydd yn codi i fynyeiobaith

i ddisgwyl am berffeithrwydd y nef, oddi

wrth ei sancteiddiad dechreuedig yn y byd.

Yn gyntaf, y mae yn cyhoeddi ei fwriad

sanctaidd dros Dduw ; ac yna ei ddisgwyl-

iad mawr oddi wrth Dduw (Salm xvii. 15):

" Mi a edrychaf ar dy wyneb mewn cyf-

iawnder ; digonir fì pan ddihunwyf, â'th

ddelw di." A brofaist ti law gynnaliol

Duw yn dy brofedigaethau a'th flindeiau,

fel y cadwyd di heb soddi danynt ? Gallai

Dafydd borthi ei obaith am fywyd tra-

gwvddolâ hyn {Salm lxxiii. 23): " Ymafl-

aist yn fy llaw ddeheu. Yn awr, craffwch ar

gasgìiad gobaith (adn. 24): " A'th gynghor

y'm harweini ; ac wedi hyny y'm cymmeri i

ogoniant."

Ac megys y byddai profiadau a gedwidyn

ofalus ac a ddefnyddid yn ddoeth o fawr les

er cryfhau gobaith y Cristion niewn perth-

ynas'i'w brif wrthddrych, iachawdwriaeth ;

felly liefvd, hwy godent ei ben uwch law yr

ofnau terfysglyd sydd yn codî\ yng ngiialon
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y Cristion, ac rn ei fawr flino, oddi wrth y
rhagluniaethau croes a chystuddiol a ddi-

gwyddant iddo yn y bywyd yma. Yn sicr,

buasai golwg mawr ac ymddygiad ymffrost-

gar y Goliath falch hwnw wedi peri ofn
mwy yn Dafydd, oni buasai i'r cof am y llew

a'r arth a laddasai ei ddal ef i fyny a'i ofnau
i lawr. Yr oedd efewedi llíidcí y Philistiad

dienwaededig hwn mewn cysgod, pan ddryll-

iasai y bwystlilod afian hyny ; ac am hyny,
wrth ei wynebu ef, dymay darian oedd gan-

ddo i'w dal o'i flaen (l w. xvii. 37): " Yr
Arglwydd, yr hwn a'm hachubodd i o graf-

auc y ìlew ac o balf yr arth, efe a'm hachub
i o law y Philistiad hwn." Pe na byddai
profiadau yn sail o obaith mewn cyfyngder-
au canlynol (rhai tymmorol wyf yn awr yn
feddwl), ni byddent o rym i'w dadleu mewn
gwedui. Oud y mae y saint yn gwneuthur
defnydd o'u profiadau yn yr achos yma ; ac
yn cyfrif fod ganddynt ddadl neithol ger
bron Duw, wrth adrodd yn ostyngedig yr
hyn a wnaeth efe eisoes erddynt, a disgwyl
iddo am hyny barhau y n ei ofal tadol am dan-
ynt (tSalm xxii. 21): " Achub fi rhag safu y
llew ; canys o blith cyrn unicorniaid y'm
gwrandewaist." A diammheu y gall enaid

grasol weddío mewn ffydd oddi wrth yr hyn
a brofodd efe o'r blaen ; a disgwyl atteb

llawn i'r weddi hono yn yr hon y mae tru-

gareddau gynt yn ddadl ganddo am yr hyn
sydd arno ei eisien yn bresennol. Mae Duw
ei hun yn bwriadu mwy o gysur i'w bobl
oddi wrth bob trugaredd a rydd efe iddynt
nag a gyrhaedd y drugaredd ei hun iddo, a'i

hystyried ar ei phen ei hunan. Os buost ti,

Gristion, yn glaf, a Duw ar dy ostyngedig
ddeisyfiad yn dy gipio hyd yn oed o safn

angeu, pan oeddit agos myned i lawr ei

wddf ; cysur y drugaredd bennodoi liono

yw y peth lleiaf y mae Duw )
rn fwriadu i

ti trwy hyny ; o herwydd rnynai i ti ei

wneuthur 3
rn help i'th ffydd ac yn atteg i'th

obaith pan y'th ysgydwir gan unrhyw der-

fysg rnag llaw (tialm lxxiv. 14): "Tia
ddrylliaist ben lefiathan ; rhcddaist ef yn
fwyd i'r bobl yn yr anialwch." Yr oedd
Duw, ni a welwn, yn y drugaredd hono wrth
y Môr Coch, yn darparu cynnaliaeth i Isra-

el dros ddeugain ralynedd ynghyd ; ac yn
gofalu am iddynt, nid yn unig wledda yn
bresennol ar lawenydd yr ymwared rhyf-

edd, ond ei falu megys yn eu cof, fel na
byddai eisieu ar eu ffydd yn yr aniaiwch
newynllyd yr holl amser y byddent ynddo.
Y mae profiadau yn debyg i ddysglaid oer
wedi ei chadw amser gwledd ; ac ambell
waith y mae y Cristion yn eistedd i lawr ac

heb ddim ar y bwrdd ond yr addewid a'i

brofiad. A'r neb nas gall wneuthur pryd a
lona enaid â'r ddwy ddysglaid yma, y mae
yn haeddu cael ymprydio. Bydd sicr, Grist-

ion, o graífu ar hyn ym mhob trugaredd : pa
beth sy'n ddefnydd diolchgarwchpresennol;

a pha beth sydd yn sail gobaith rhag llai

Gelwir Achor yn " ddrws gobaith" ya So
ii. 15. Y mae Duw, wrth roddi un driigu
edd, yn agor y drws iddo ei hun i roddi, ac
ninnau ddisgwyl, chwaneg o drugaredda
trwyddo. Fe gyffelybir yr addewid

j

gwlaw sydd yn peri i'r ddaear darddu
thyfu, fel y rhoddo had i'r hauwr a bara j

bwytawr : Esa. lv. 10. Pa ham, Gristw
y byddit boddlawn ar hanner budd rhy
drugaredd? Pan fyddo Duw yn cyflawni
addewid, ac yntìy waredu o'r blinder hi
a'r caledi arall, yr wyt yn dra chysurua,
mae yn bossibl, ar y drugaredd, a'th gak
yn helaethu i ddiolchgarwch presennol a
dani. O'r goreu ; dyma fara i'r bwytawr-
gwledd i ti heddyw. Ond pa le y mae ^
had i'r hauwr? Nid ydyw y llafurwr j
treulio y cwbl o'r d afedodd ; ond fegeid
beth yn had i ddwyn cnwd drachefn ; fell

Gristion, y dylesit tithau, nid yn nnig wledc

dy huu ar lawenydd y drugaredd a gefaii

ond cadw coffa am dani fel had gobaith i'1

gryfhau di i ddisgwyl wrth Dduw am dn
garedd arall, a chymmorth cyfamserol m#j
amser i ddyfod.

PENNOD XIII.

Atteb iî&rthddadl; gyda dwy neu dair o ysfyriää
au huddiol at iawn ddefnyddio eih projiadau.

Gwrth. Ond fe allai y dywedwch, pafoc

y gall protíad a gafwyd gynt fod mor gyi

northwyol i obaith am yr araser i ddyfo
pan y raae Duw (fel y gwelwn) yn myný<
groesi profiadau y saint. Y mae yn \

gwared o un clefyd ac yn eu cymmeryd yi

aith, o bossibl, â'r nesaf : fe'u ceidw mewni
frwydrheb ysgryfíîniad naniwed ; ac men
un arall, ennyd wedi hyny, hwy gânt <

lladd neu eu clwyfo. Pa fodd ynte y gf

Cristion, oddi wrth waredigaeth gynt, gi

sail i'w obaith i ddisgwyl ymwared yn y c

ffelyb gyfyngder etto ì

At. 1. Y mae yr un gallu fyth yn Nuwi
oedd y pryd hyny. Yr hyn a wnaeth e

unwaith erot, gall gyda'r un hawsdra
wneuthur etto. A dyraa un ffordd ygí
profiadau fod yn gyiinorthwy i ti. Ti

welaist Dduw yn dynoethi ei fraich ; fell

oddi eithr i ti 'feddwl ddarfod iddi, gwe
nvny> golli ei grym neu ei gwasanaeth, i

fod yn Dduw cloíf, dyna gan obaith nôd
ymaflyd ynddo, ar fath un ag a gyfyd (

ben uwch law y dwfr. Yn wir, nid ydy
yr enaid yn boddi mewn anobaith hyd
byddo wedi colli ei afael ar allu Duw. Pí

fyddo yn ammheu a fydd i Dduw achub,
mae hon yn agen lydan, yr wyf yn addef,

hi a ollwng tìl o ofnau i mewn i'r enaic

etto cyhyd ag y gall y Cristion weithredu
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i ar allu Duw, a chredu y dîchon wared
welo yn dda ; er na fydd i hyn ryddhau

j ei enaid o'i holl ofnau, etto fe'i ceidw

cwbl soddi, o herwydd y gwna liyn iddo

mewn agwedd o ymofyniad, " Os niyni,

elli iy nghlanhau ;" Marc i. 40. A phe

edit na ddichon Duw achub, a thithau

gweled yr hyn a wnaeth o'th blaid, nid

jinig ti a ddadguddit dy fawr anghredin-

1, ond a groesit dy ddynol reswm hefyd.

nd yn ail, i roddi atteb yn fwy adref i'r

ìddadl. Fe all y Crison gredu oddi

ei brofiadan gynt (hyd yn oed o wared-

thau tymmorol); ac fe ddylai gredu

d nid yn unig y dichon Duw, ond y
a efe ei achub ym mhob cyfyngder a

-ygl o'r fath rhag llaw. Yn unig, nis

benderfynu y gwna efe hyny yn yr un
.d ag mewn gwaredigaethau gynt. Ac
îyf yn gobeithio na ddywed neb, os caiíf

edigaeth, fod Duw yn croesi ei broíìadau,

ei fod yn cymmeryd trefn arall i'w thros-

yddo iddo. Gall dyled gael ei llwyr dalu

jyn a fyddo yn werth arian, yn gystal

newn arian, os na bydd cyttundeb yn
jen. Yn awr, yn yr addewidion am dru-

Jddau tymmorol, nid oes un ymadrodd
gael sydd yn rhwymo Duw i'w talu yn
hyw eu hunain yn unig. Trugareddau

iydol (y cyfryw wyf yn feddwl ag sydd

;adwedigol, ac yn hanfodol i ddedwydd-
'y Cristion), fe addewir y rhai hyn yn

yn eu rhyw eu hunain, am nad oes dim
gydwerth â hwy a ellir ei roddi yn eu
3
Ond y mae trugareddau tymmorol o'r

l natur waelach, fel y mae yn hawdd rhoi

n am danynt o betharall. Ië, nid yw Duw
h yn nacau y Cristion o'r rhai hyn ond er

ìnniil. , Pwy a ddywed fod y Cristion

vd yn golledwr, pwrs yr hwn y mae
w yn ei adael yn wag o aur ac arian, ond

llenwi ei galon o foddlonrwydd ? Neu y
:

,
pan fyddo Duw yn ei waredu ef, nid

y ei adferyd i iechyd, ond trwy ei syni-

d i'r nef. Ac fe all hyn wasanaethu am
fcb i'r wrthddadl a grybwyllwyd.

|Ìi gaf gau i fyny y pen hwn â dwy neu

d r o ystyriaethau addas i'r Cristion, er

jnyddio yn well ei brofiadau gynt, pan

I galed arno.

: af . Edrych yn ol, Gristion, ar dy brofiad-

I gynt, ac ymofyn ai ni elli gael ddarfod i

d Dduw wneuthur pethau mwy erot na
mi y mae ynot yn awr y fath ofnau ter-

Iglyd a meddyliau diobaith am dano. Mi
tidawaf fod dy gyfyngder presennol yn
|Lr ; ond ai ni fuost erioed mewn un mwy,
tetto Duw o'r diwedd yn gosod dy draed

Bwn eangder. Yr wyt yn awr mewn
Bvedd drist alarus ; ond ai ni ddarfu iddo

Ilsgaru cwmmwl duach na hwn sydd yn
Hr uwch dy ben, a pheri i haul gorfoledd

fiwynu arnat ? Mi dybygwn ynte y gall

I obaith sigledig gael ei ddal rhag syrthio,

trwy ymaflyd yn hyn o brofiad. Ai nid oes

arnat gywilydd rhoddi dy hunan i fyny, a

meddwl am ddim ond boddi mewn llai ys-

torrn nag y dygodd Duw di yn ddiangol i'r

lan o honi eisoes ? Gwel Dafydd yn cryf-

hau ei obaith trwy ail olygu y fath brofiad

a hwn : " G waredaist fy enaid rhag angeu ;

oni waredi fy nhraed rhag syrthio ?
;

' tíalrn

lvi. 1 3. A roddaist ti i mi y peth mwyaf , ac

a nacei di fi o'r lleiaf ? Mae yn bossibl,

Gristion, mai gwrthgiliad wyt yn bresennol

mewn ofn rhagddo, a syrthio ryw ddydd yn
llaw dy bechodau : hyn sydd yn rhedeg yn
dy feddyliau, ac nis gellir dy berswadio nad
hyn a fydd. Amser cymmhwys yw yn awr
i ti alw i'th gof y dydd y dychwelodd Duw
di â'i ras. A feiddi di wadu bod y fath dro

wedi cael ei ddwyn i ben ? Os na feiddi,

pa ham yr anobeithi di am barhâd ? Dyna
y dydd y gwaredodd Duw dy enaid

:

"Heddyw (medd Crist wrth Zaccheus)^ y
daeth iachawdwriaeth i'rt hwn ;" Luc xix.

9. Ac a waredodd Duw dy enaid trwy ad-

newyddol ras ? Ac oni fydd iddo gadw dy
draed rhag syrthio trwy ei gynnaliol ras ?

Onid oedd raid wrth fwy o drugaredd a

gallu i'th dynu di o afael pechod a Satan,

nag a fydd i'th amddiffyn rhag syrthio i'w

dwylaw drachefn ? Mi dybygwn na buasai

yr ísraeliaid yn petruso mor fynych am eu

cynnaliaeth yn yr anialwch, pe buasent yn
cadw mewn cof â pha fath law uchel y
gwaredodd Duw hwynt o'r Aipht. Ond fe

allai mai rhyw drallod allanol sydd yn
gwasgu arnat. A ydyw yn drymach na'r

caetlnwed caled y bu yr eglwys gynt ynddo ?

Etto, yr oedd ganddi hi rywbeth i'w adgofio

at roddi bywyd newydd yn ei gobaith

(Galar. iii. 24): " Yr Arglwydd yw fy rhan
i, medd fy enaid ; am hyny y gobeithiaf yn-

ddo." Gwel, y mae hi yn gwneuthur tru-

garedd ysbrydol (am ei bod yn ddiddadl y
fwyaf) yn sail gobaith am ymwared tym-
morol, yr hyn sydd yn beth llai. Ac oni

ddarfu i titìiau, Gristion, ei ddewis ef yn
rhan? Onid wyt ti yn disgwyl am nefoedd

i'w fwynhau ef ynddi dros byth ? Ac a

ddichon un carchar o drallod allanol fod

mor dywyll fel na fydd i'r gobáith hwn ei

oleuo? Adgofia dy brofiadau o'i gariadat

dy enaid, yna nis gelli fod yn ddiobaith

yn achos dy gorph a'th gyflwr allanol. Yr
hwn a roddodd ran i gadw i ti yn y nef, yn
sicr bydd yn y cwbl o'r draul i'th ddwyn yno.

2il. Cofia mor fynych y gwrthbrofodd

Duw dy ofnau, ac y gwnaeth dy anghredin-

iaeth yn brophwyd gau. Oni ddarfu iddo

guro wrth dy ddrws â chysur tu niewnol ac

ymwared allanol, pan oeddit wedi rhoddi

allan dy ganwyll o obaith ; wedi rhoddi i

fyny ei ddisgwyl, ac yn barod i orwedd yn

y gwely o anobaith ? Dyma fel y daeth at

Hezeciah, ar ol iddo benderfynu yn ddilai

ei fod wedi darfod am dano (Esa. xxxviii.
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10, 11, Felly hefyd at y disgyblion yn eu
syfrdandod anghrediniol :

u Yr oeddym ni
yn gobeithio mai efe oedd yr hwn a waredai
yrlsrael;" Luc xxiv. 21. Y maent yn si-

arad fel mewn petrusder pa un a feddent eu
ffydd gynt ai peidio. Ai ni fu dy helynt
dithau rywbryd yn debyg i hyn ? dy helbul
mor flin ac ystorm dy ofnau gymmaiuc, nes
oedd angor dy obaith yn methu ymaflyd, ac
yn dy adael i ymlenwi o feddyliau drwg-
dybus a digalon, fel pe buasai dy nos dra-
gwyddol wedi dyfod, ac heb un llewyrch
boreu i'w ddisgwyl mwy. Etto, hyd yn oed

y pryd hyny, dy Dduw yn eu proíi hwy oll

yn gelwyddwyr, trwy ymweliad hyfryd ac
annisgwyliadwy o'i drugaredd. Ü3 felly,

gwasga y profiad yma adref arnat dy hun, i

galonogi dy obaith ym mhob profedigaethau
i ddyfod. Pa beth, O, fy enaid (dywed)! a
gymmeri di dy frawychu etto â'r fath ffals

alarwm ? A roddi di etto glust i'th feddyl-
iau anhyderus a digalon, y rhai agefaistmor
fynych yn gelwyddwyr, yn lle credu tystiol-

aeth yr addewid, yr hon ni pharodd i ti gy-
wilydd erioed, fel y gwnaeth y rhai hyn ?

Arfer y saint ya fynych yw porthi eu go-
baith âg ysgerbwd eu hofnau lladdedig. Yr
oedd yr aniser a ddewisodd Duw, a'r offeryn
a ddefnyddiodd, i roddi agoriad carchar i'r

Iuddewon, yn dra anhygoel yn eu golwg

:

edrych yr oeddynt yn hytrach am gael eu
dryllio yn chwilfriw gan y ddau faen melin
hyny, y Babiloniaid oddi fewn a'r Persiaid
oddi allan i'r ddinas, fel pan ddaeth eu gwar-
edigaeth i ben, yr oeddynt (megys Pedr pan
ddygodd yr angel ef o garchar : Act. xii) am
beth amser heb allu dyfod atynt eu hunain,
a phenderfynu pa un ai gwirionedd sicr

oedd, ynte breuddwyd melus : JSalm cxxvi.

1. Ýn awr, gwelwch pa effaith y mae y
somedigaeth dra hyfryd hon yn gael ar eu
gobaith am yr amser i ddyfod. Yn gyntaf,

y mae yn eu danfon at orsedd gras am ber-
ffeithiad o'r hyn oedd mor rhyfeddol wedi ei

ddechreu (adn. 3, 4): " Yr Arglwydd ía

wnaeth i ni bethau mawrion, am hyny yr
ydym yn llawen. Dychwel, Arglwydd, ein
caethiwed ni." Hwy a gawsant afael llaw
drwy y prawf yma o'i allu a'i drugaredd

;

ac nis gollyngent ef nes cael chwaneg. Ië,

y mae gobaith wedi eu godi i'r fath radd o
hyder, fel y maent yn tynu penderfyniad cy-
ffredinol oddi wrth y profiad neillduol hwn,
er cysur iddynt eu hunain neu ereill mewn
unrhyw gyfyngder rhag llaw :

"Y rhai sydd
yn hau mewn dagrau a fedant mewn gorfol-

edd. Yr hwn sydd yn myned rhagddo ac
yn wylo, gan ddwyn had gwerthfawr, gan
ddyfod a ddaw mewn gorfoledd, gan gludo
ei ysgubau ;" adn. 5, 6.

3ydd. Cofia pa annhymmerau drwg a
dorodd allan yn dy gystuddiau a'th brofed-
igaethau ; a'r modd y bu i Dduw, er y rhai
hyn, ddwyn ym mlaen dy waredigaeth,

fel y gelli ddywedyd mewn perthynas i'r gc

ynion yma o fewn dy fynwes, yr hyn a le

arodd Dafydd gyda gorfoledd mewn pertl

ynas i'w elynion oddi allan ; bod Duw wet
arlwy bord ger dy fron yng ngydd d
wrthwynebwyr; i'e, a'i wrthwynebwyr yi
tau. Tra bu dy lygredd di yn cynnhyrí
ac yn gweithio i'w erbyn ef, dynaeidrugai
edd ef wedi bod yn weithgar er ymwared
ti. O, y fath dratìwngc adfywiol fyddai hy
i'th obaith llesmeiriol ! Teimlad o'r gwei
didau pechadurus hyny sydd ar y fath an
ser yn dangos eu huuain o fewn i'r Cristioi

j'w y peth sydd yn mynych suddo ei galo

ef mewn cyfyngder, tu mewnol neu allano)

*e> VD gwasgu pen ei obaith i lawr, fel m
gall edrych i fyny at Dduw am help
chymmhorth yn y fath amser. Pa fod<

medd yr enaid tlawd, y gallaf fi ddisgwyl
Dduw fy nghodi o'r clefyd yma, yn yr h.vt

y dangosais gymmaint o annioddefgarwch
gwrthnysigrwydd ? Neu, o'r brofedigaetl

yn yr hon y darfu i mi ymarfer cyu lleie

o ffydd a chymniaint anghrediuiaeth ?

sicr, rhaid i mi ymddwyn yn well cyn y ci

newyddion da o'r nef. Y mae yn dd
Gristion tlawd, dy fod mor deimladwy o'l

bechodau ag i fod yn gybuddwr arnat c

hun, a rhwystro i Satan gael y swydd etto

na ddigaloner di o'i herwydd. Cofia pa foc

yr attebodd y fath wrthddadleuon gynt ac

;

achubodd Duw di yn eu hwyneb. Pe b'

asai y rhai hyn yn gallu caledu ei ymysga
oedd ef i'th erbyn, a fuasit ti yn fyw, m
allan uffern, heddyw ? A dderbyniaist

drugaredd erioed, yr hon ni allasai ei chad

rhagot o'r achos hwn sydd yn peri i tg
awr ofni na chynnorthwya efe mo honoi

Neu, os nad oes genyt brofiad o'th eiddo (

hun wrth law (yr hyn a fyddai yn be

rhyfedd), yna benthyca uu gau saint erei

Y mae Dafydd yn esampl ddilysiant o hy

Yr oedd yr amgylchiad yma yn bennod»

â'r hon yr oedd ei waredigaeth ef, m€
wedi ei barneisio, yn effeithio yn fwy nadi

ar ei galon ef :
" Mi a ddywedais yn

ffrwst, Pob dyn sy gelwyddog. Beth a dí

af i'r Arglwydd am ei holl ddoniau i mi

Salm cxvi. 11, 12. Yr oedd yn cofio am
ymddygiad beius a byrbwyll : a hyn y m
yn ei adrodd i gymmeryd cywilydd o'i h(

wydd, ac hefyd i ddirwyn ei gaìon i'r gra 1

uchaf . o ddiolchgarwch. Nis gyr efe

sut i ganmawl digon ar Dduw am y drus

edd hono a'i cafodd yn rhoddi y celwydi

genad Duw—am Samuel y mae yn meddn
yr hwn a ddaufonwyd i fynegi iddo ei b
yn dyfod. Ac y mae efe nid yn unig

;

gwneuthur yr amgylchiad yma yn anuc

acth i foliannu am yr hyn a acth heibi

ond yn ei osod i lawr fel sail gobaithamai

ser i ddyfod (Salm xxxi. 22): " Mi a dd

wedais yn fy ffrwst, Fe'm bwriwyd all

o'th olwg: er byny, ti a wrandewaist lais
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Iweddîau pan lefais arnat. Fel pe dywed-

j, Pan oeddwn yn gweddio gyda chyn llei-

o ffydd, nes oeddwn megys yn dadweddio

Ingweddi fyhun, trwy benderfynu bod fy

hyflwr mewn ystyr yn ddiobaith ;
yng

wyneb hyny, fe faddeuodd Duw ffrwst fy

halon, ac fe roddodd i mi y drngaredd

qo nad oedd genyf ond prin ffydd i'w

iírwyl. A pha ddefnydd a wna efe o'r

Efiad hwn, ond i godi i fyny obaith y dyn

Iwiol mewn dydd o galedi :
" Ymwrolwch,

'efe a gryfhâ eich calon, chwychwi oll y
ydych yn gobeithio yn yr Arglwydd ;"

24

PENNOD XIV.
Cyngîior i'r rhai sydd ynfyr oV helm yma o

obaith.

Defn. CrMMERWCH eich cynghori, chwi

ld etto heb yr helm yma, i ymofyn ara

10. Mi dybygwn, os ydych ond yn eich

n bwyll, mai y peth cyntaf yr ewch yn

gylch yw, yn enwedig oa caiff ond tri

ìth le yn eich ystyriaeth.

DOSB. i.

.. Y fath beth echrydus yw bod mewn
wr diobaith. Fe ddywed yr apostol

ú. ii. 12), fod yr hwn sydd heb obaith

byw hefyd heb Dduw—"heb obaith gen-

i, ac heb Dduw yn y byd." Y mae Duw
enaid yr hyn yw yr enaid i'r corph. Os
hwn yn beth mor wael a brwnt wedi

li yr enaid sydd yn ei gadw yn beraidd,

beth yw dy enaid di pan nad oes dim o

uw ynddo ? " Calon y drygionus (medd
omon) ni thâl ond ychydig ;" Diar. x.

A pha ham ? ond am nad yw Duw yn-

i'w gwneuthur hi yn brisfawr. Os nad

Duw, sydd yn oleuni, yn y deall, yr wyt
jn ddall ; a pha beth a dâl llygad heb le-

rch ond i'th helpio i dori dy wddf ? Os
1 ;yw Duw yn dy gydwybod, i'w chysuro,

le yn rhaid dy focl yn llawn o ddychryn neu

wag o deimlad—yn gythraul gwallgofus,

i yn atheist pengaled. Os nad yw Duw
dy galon a'th serchiadau i'w puro, nid

t ond crug o fudreddi, a ffos o lygredd.

nad yw Duw ynot, y mae y cythraul yn-

; o herwydd bod calon dyn yn d nas gall

>s yn wag. Mewn gair, nis gelli ymdar-
yn dda heb y gobaith yma mewn bywyd

ì angeu. Nis gelli mewn bywyd : pa gysur

lli gymmeryd yn yr holl fwyniant sy gen-

yn y bywyd hwu, pan nas meddi obaith

i un gwell ? Bhodd anghroesawus mewn
thyr cymmyn yw hono sydd yn tori mab
rthryfelgar o bob hawl i'r etifeddiaeth.

] mae genyt feddiannau yn y byd, mae yn
ijssibl ! ond dyna y cwbl sydd i ti edrych

îfj dano. Ac onicl ydyw yn ddagr yng
ì halon dy lawenydd i fedclwl fod dy ran

yn cael ei thalu i ti yma, yr hon fydd wedi

ei gwario erbyn y prycl y mae y sant i dder-

byn ei ran. Drachefn, llawer llai goddef-

adwy fydd i ti fod heb y gobaith hwn yn
awr angeu. Pwy all feddwl yn ddiddychryn

am adael y byd yma, er amled ei ofidiau,

heb obaith am esmwythdra yn y llall ? Y
drwgweithrcdwr wecìi ei gollfarnu, er mor
anhoff ganddo ei dwll myglyd yn y carchar,

gwell fyddai ganddo fod yno na derbyn ei

ryddhâd ar law y dienyddwr ; fe ddewisai

fyw o hyd yn ei letty drewllyd, yn hytrach

na'i newid am y crogbren. A mwy rhesym-

ol yw i'r enaid diobaith (os yw yn dirnad ei

gyflwr) ddymuno treulio ei dragwyddoldeb

ar y ddaear, pe byddai mewn ogof, neu y
twll tlotaf ynddi, a than boenau llymaf y
gareg neu y gymmalwst, na chael ei dynu o'i

ddolur gan boenau uffern. Oddi yma y mae

y terfysg echrydus ym meddyliau y truein-

iaid euog, pan ddelo gwys am eu heneidiau

allan o'u cyrph. Hyn sydd yn peri i loesau

angeu fod yn drymach nag y byddent, pe

byddai ond ymadawiad gobeithiol rhwng y
ddau gyfaill anwyl yma. Os dichon gwaedd
a llefau caredigion uwch ben un fyddo yn
marw gythryblu a gwneuthur ei ymadaw-
iad yn fwy poenus, pa faint mwy ynte sydd

raid i ddychryn cydwybod y pechadur ei

hun ei synu a'i frawychu yn y disgwyliad

aethus am yr uffern hono sydd yn ei aros.

Y mae gwahaniaeth mawr rhwng gwraig yn
ymadael â'i phriod, pan fyddo yn cael ei alw

i'r llys i fyw yn llewyrch ffafr ei frenin, a'i

ddychweliad i'w ddisgwyl ganddi ym mhen
ennyd gydag anghwanegiací o gyfoeth ac an-

rhydedd, ag un arall, priod yr hon a dynir

o'i breichiau i'w lusgo i garchar a phoenau.

Ai dyma dy gyflwr, ddyn truenus, ac a wyfc

ti yn naddu dy fywyd byr yn ysglodion, ac

yn treulio dy ychydig amser ar oferedd pan

y mae iachawdwriaeth dy enaid etto ar ol ?

A wyt ti yn taclu ac yn harddu dy ysgerbwd
priddlyd tra y mae dy enaid yn disgyn i

uffern ? Beth yw hyn-ond bod yn paentio

y drws tra y mae y t ar dân ; neu i ddyn a
fyddo yn fanwl i addurno ei wyneb, pan

nad yw yn sicr y caiff
v
ei ben '' aros diwrnod

ar ei ysgwyddau ? Amser anaddas ydoedd

i Belsasar wledda a thraflyngcu pan oedd ei

deyrnas mewn perygl, a gelyn wrth ypyrth.

Buasai yn gweddu i frenin doeth yn hyt-

rach fod yn ymladd ar y mur nag yn gwledda

yn ei balas, ac yn ymbesgi i'w laddedigaeth

ei huu, yr hyn a ddigwyddodd iddo yn fuan

:

Dan. v. 30. Ac fe weddai yn well i tithau,

bechadur truan, fod yn galwar Dduw acyn
gorwedd wrth ei draed mewn dagrau am dy
bechocì, i edrych a elli gael maddeuant, na

bod yn ymdreìglo mewn mwyniant anianol, i

syfrdanu dy gydwybod a'i suo i gysgu, trwy

yr hyn nid wyt yn ennill ond ychydig es-

mwythdra oddi wrth y mcddyliau blincîerus

am y trueni sydd yu dyfod arnat.
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2. Ystyria: y mae yn bossibl (nid wyf yn
meddwl yn y ftbrdd yr wyt arni ; felly y
mae mor ammhossibl i ti ddyfod i'r nef ag
yw i Dduw fod yn gelwyddog), ond y mae
yn bossibl i ti sydd yn awr heb obaith, ddy-
fod, trwy ddeífrous arfer y moddion mewn
pryd i feddu gobaith iachawdwriaeth. Ac
yn sicr, y mae possibilrwydd o obaith yn
dwyn ynddo ddadl gref i beri ymgais am
obaith mewn meddiant. Nid oes mi cyth-

raul yn uífern na ymadawai â mil o fydoedd
pe byddai yn berchen arnynt (a phob un yn
well na hwn yr ydym ni yn ynfydu cym-
niaint arno), am y fath, fe allai ; ie, fe'i cyf-

rifai yn isel o bris hefyd. Nid oedd ond
"Pwy a yr," gan frenin paganaidd Nin-
efeh, i'w dynu o'i orsedd i orwedd wrth
draed Duw mewn sachlian a lludw : Ionah
iii. 9. Ac fe gyfyd y brenin hwnw yn y
farn i'th erbyn, os na wnei di yn rhagor ; o

herwydd nid oedd yno ond possibilrwydd

mwy anamlwg nag sydd o'th flaen di. Fe'i

darilenwyd, nid trwy help un addewid ben-

nodol a ddiferodd o enau y pregethwr i'w

calonogi i ymddarostwng a throi at yr Ar-
glwydd (o blegid nid ydym yn darllen am
ddim ond distryw yn cael ei fygwth ), ond trwy
help y dduwinyddiaeth naturiol hono oedd
yn argraphedig ar eu meddyliau. Fe'u dysg-

wyd hwynt trwy hon i obeithio na byddai

yr hwn yw y daioni penaf yn galon galed.

Ond y mae genych chwi addewidion o enau

Duw ffyddlawn yn dadgan i chwi, os ceis-

iwch ef yn ei ffordd a'i amser, y cewch,

cyn sicred a bod Duw yn y nef, fyw gydag

e'f mewn gogoniant. " Eich calon chwith-

au, y rhai a geisiwch Dduw, a fydd byw ;"

iSalm'\xix. 32. Ië, y mae miliynau o rai ded-

wydd yn awr yn y nef yn profi gwirionedd

y gair hwn, y rhai fu gynt heb fwy o hawl
i'r lle nag a feddwch chwithau yr awr hon

;

ac nid yw y drigfan wynfydedig hono wedi

ei llenwi mor dyn, fel nas gwna efe le i

chwithau, os oes "genych mewn gwirionedd

feddwl am fyned yno Y mac im weddi a

weddîodd Crist ar y ddaear yn cadw porth y
nef yn agored i bawb a grecìant ynddo hyd
ddiwedd y byd (loan xvii. 20): " Ac nid

wyf yn gweddio dros y rhai hyn yn unig,

eithr dros y rhai hefyd a gredant ynof ii

trwy eu hymadrodd hwynt." Dyma new-
ydd da yn wir : mi dybygwn y gallai beri

i'ch eneidiau lamu o'ch mewn, felygwnaeth

y plentyn yng nghroth Elizabeth wrth gyf-

archiad y Forwyn Fair. Na ddywedwch
ynte, bechaduriaid, fod gweinidogion yn
eich rhoddi ar wraith ammhossibl, ac yn peri

i chwi ddringo bryn anhygyrch neu ymos-
od ar ddinas sydd yn anorchfygol. Na : y
diafol a'th galon anghrediniol dy hun, wrth
gydfwriadu dy ddinystr sydd yn dywedyd
felly wrthyt. A thra y rhoddech gìust i'r

cynghorwyr hyn, pa fyd gwych elli di gael ?

Ond, dywedant hwy a fynont, gwyby<
bechadur, os yn ol o'r nef y byddi yn y di
edd (yr hyn, rhagflaened Duw), gaìl yr A
glwydd olchi ei ddwylaw uwch dy ben,
glanhau ei hun oddi wrth dy waed. By
dy ddamnedigaeth wrth dy ddrws dy hi
Fe ymddengys y pryd hyny nad oedd d
twyll yn yr addewid, na dadlyddiaeth d
chellgar yng nghynnygiad yr efengyl.
hyn oedd Duw yn ei gynnyg, yr oedd efe

foddlawn i'w roddi ; ond tydifydd o'thfo
wedi gwrthod bywyd tragwyddol, amfod
galon yn anfoddlawn i'r ammodau er te<

oedd dy siarad anweddus :
" Ni wranda\

fy mhobl ai fy llef, ac Israel ni'm mynai
Salm lxxxí. 11. Felly pan ymofyno
rheithwyr ynghylch dy enaid lladdedig,

fodd y daethost i'th ddiwedd gresynol, fe

geir yn euog o'th ddamnedigaeth dy hi

Nid oes neb yn colli Duw ond yr hwn sy

yn ei wrthod.
2« Yn awr, ystyria greulondeb y weithi

yma i ti, trwy gyndynrwydd a chaled\i

dy galon, dynu i lawr dragwyddol ddistr

ar cly bcn dy hun. O ! y fath ysgrifen-fe

a fyddai hon uwch ben rhyw gorph :—

Y

y gorwedd un a dorodd wythien ei waed
wnaeth yn annaturiol am dano ei hun !

pha faint llai aethus na hyn yw bod achc

ddywedyd, Dyma y dyn, dacw y wraîg
fynent eu diwygio ! Hwy a welsant utfi

o'u blaen, ac etto mynent neidio iddi er j
biliau Ciist oedd trwyei Ysbryd a'igenh.

on yn sefyll ar eu ffordd ! A pho mynyc'

y cynnygiech di hyn, a Duw ynattal dy 1

drwy ei rasol erfyniadau, mwyaf a fydd
warth o flaen Duw, dynion, ac angyìion

y dydd olaf. Y mae Duw wedi gosod 1

o ddrygair ar y creulonderau a wna dyn
no ei hun, uwch law pob rhai ereill.

fyddai yn arwydd fod dyn o natur erwin
aidd a allai edrych ar ei geffyl yn ei ysti

ueu fochyn yn ei gut yn newynu, pan y r

ganddo fwyd i'w osod o'i flaen: mwy ci

lawn fyddai clywed llafurwr yn llefain

fara, a'i nacau ; erchyllach etto fyddai i

wneuthur hyn i wraig neu blentyn ; on<

trais mwyaf ag sydd yn bossibl ei gyni

ar gyfraith natur, ydyw i ddyn anghofic

dùyledswydd i'w fywyd ei hun, am
gwaedd uchaf natur am hunan-gadwrai
O ! ynte, pa beth yw i bechadur newynu
enaid trwy wrthod Crist, bara y bywyc
gollwng gwaed ei enaid trwy yr arcl

mawr hwn? Dyma greulondeb mawr
gymmhar ! Yn wir, y peth sydd yn gwn
ìiunanladdiad y corph yn ddrygioni i

fawr yw, ei fod mor hynod (ni ddywe
mor anocheladwy) yn peryglu bywyd yr

aid. O ! ynte, morannheilwng wytti i^

y fath lettywr ardderchog ag yw dy enai

drigo yn dy fynwes, yr hwn nid wyt yn c

paru iddo mewn byd arall ddim gweîl 11<

nag uffern ! Yr enaid hwnw sydd o rai



A CHLEDDYF YR YSBRYD, YR HWtt YW OÀÎR DTHV. 523

.turiaeth, yn gymmhwys i'w ddyrchafu i

esennoldeb D»w yng ngogoniant y nef,

i byddai dy fod yn bolltio y drws i'th er-

'n dv hun trwy dy anedifeirwch ! Ond
'jh! hwu,y llofruddiaeth gwaethaf y.dywy

wyaf cyffredin. Nid ydynt ond ychydig

fífnenfilod y clywn ambell waith am danynt

ld yn lladd eu cyrph eu hunain, ac y mae
hanes vn peri i'r holl ardal grynu. Ond
ìn y geìlwch fyned i unrhyw d, un dydd

wytlmos, na chewch rai yn ceisio am
yd eu heneidiau ; îe, yn dwyn y gyll-

a'r cebystrau yn eu mynwesau (eu hoff

chodau wyf yn feddwl), â'r rhai y maent

eu gwaim a'u tagu. Hyd yn oed rhai

id yn llawn o serch naturiol at eu cyrph,

y byddant yn foddlawn, gyda'r wraig yn

efengyl, i dreulio cymmaint a feddant ar

Idygon, pan fyddo eu bywydau mewn
rygl ; etto, y rhai hyn, mor greulawn

th eu heneidìau sydd ar drengu a chael eu

mnio, fel y troant Grist, eu Physygwr,

'os y drws, er ei fod yn dyfod i'w hiachau

rhad. Mewn gair, rhai a ddangosant

ver o gallineb a synwyr wrth ,drin eu

iterion bydol (chwi ryfeddech y fath res-

u da a roddant, pa ham y gwnânt hyn a'r

11), pan droir at achosion nefol ac iach-

dwriaeth eu heneidiau, nid ydynt debyg

uu bobl ; fel pe baech i farnu am dan-

t wrth eu hymddygiad yn yr achos yma,

d allech ond prin gredu mai dynion ydynt.

5 onid ydyw yn beth athrist bod yr enaid

/nw sydd yn dy addumo â rheswm at drin

orchwylion bydol, ei hunan heb gael 11 es

di wrth y rheswm hwnw y mae yn ei fen-

pca i ti, i'w arfer uwch ben dy holl fater-

ereill? Y mae hyn, fel y dywedodd un,

gymmhwys fel pe byddai gwr y t sydd

darparu lluniaeth i'w holl weision, ei

uan yn cael ei gadw ganddynt rhag bwyta?

felly yn bod yr unig greadur newynllyd o

vn y t. Ac onid hyn yw y pla a'r farn

di wrth Dduw sydd yn amlwg ar lawer,
1 rhai hyny yn wyr doethion hefyd, yn ol

th y byd ? Onid yw eu heneidiau sydd

rhoddi deall iddynt i ddarbod dros fol a

sfn, t a theulu, eu hunain yn newynu ar

un pryd ? Y mae grym eu chwantau yn
cadw rhag arfer eu deall a'u rheswm
wn dim ymgais difrifol a phrysur am
iachawdwriaeth.

EPHESIAID vi. 17.

A cîileddyf yr Ysbryd, yr hwn yw gair Duw."

tA ni a gawn y chweched darn a'r olaf o
:

ogaeth y Cristion at ein Uaw. Cleddyf,

Ihwnw o'r iawn wneuthuriad—" clèddyf

; Ysbryd." Y mae y cleddyf erioed wedi

cael ei gyfrif yn ddarn tra angenrheid-

iol o addurniadau y milwr ; ac am byny, yn
cael ei arfer yn fwy cyffredin ym inhob

oes ac ym mysg pob cenedl, nag un arf ar-

all. Ý mae gan y rhan fwyaf o genhedl-

oedd rai arfau gwahanol oddi wrth ereill

}

ond nid oes nemawr yn dyfod i'r maes heb
gleddyf. Llywydd llong heb ei chart,1 ys-

golhaig heb ei lyfr, a milwr heb ei gleddyf,

ydynt fel eu gilydd yn auhardd. Ond uwch
law y rhai hyn i gyd, mor anaddas yw i neb

feddwl bod Cristion heb wybodaeth o air

Duw, a pheth gallu i drin yr arf yma ! Enw
arferol yn y Beibl am ryfel yw y cleddyf :

(ler. xxv. 29) :
" Yr ydwyf fi yn galw am

gleddyf ar holl drigolion y ddaear ;" hyny
yw, yr wyf yn anfon rhyfel. A hyn, am
mai y cleddyf yw yr arf o ddefnydd mwyaf
cyffredinol mewn rhyfel, â'r un y gwneir y
difrod mwyaf âg ef mewn brwydr. Y fath

arf a hyn yw gair Duw yn llaw y Cristion.

Wrth fin hwn y mae ei elynion yn cwympo
ac yntau yn cael goruchafìaethau (Dad. xiii.

11): " Hwy a'i gorchfygasant ef trwy waed

yr Oen, a thrwy air eu tystiolaeth hwynt."

PENNOD I.

Dau sylw cyfredinol oddi wrth y geiriau, meim
byr gyffyrddiad.

Mae dau beth a allwn ddal sylw arnynt cyn

dyfod at eglurhâd manylach o'r geiriau. Y
cyntaf, oddi wrth natur neu fath yr arf a
gyflwynir yma at wasanaeth y Cristion. Y
llall oddi wrth y lle a'r drefn y mae yn sef-

yll ynddo.
] . Am natur neu fath yr arf.

_
Un ydy

w

sydd er amddiffyniad a niweidiad hefyd :

y mae y cleddyf yn atteb i'r ddau ddiben

hyn. Y mae yr holl ddarnau ereill yn arf-

dy yr apostol, dan gyffelybrwydd arfau am-
ddiffynol, gwregys, dwyfroneg, tarian, a

helm, y fath sydd o ddefnydd i amddiffyn a

chadw y milwr rhag dyrnod ei elynion.

Ond y mae y cleddyf o wasanaeth i'w am-
ddiffyn ef ac i archolli ei elynhefyd. gy-

ffelyb ddefnydd ag y maegairDuwi'r Crisfc-

ion. Yn gyntaf, y mae er amddiffyniad.

Hawdd fyddai diarfogi y milwr o bob add-

urnarall, pa mor hardd a disglaer bynag, pe

na byddai ganddo gleddyf yn ei law, i'w

godi yn erbyn rhuthriadau ei elynion. Ac
mor hawdd a hyny fyddai i'r Cristion gael

ei ysbeilio o'i holl rasusau, pe na byddai gan-

ddo y cleddyf hwn i'w hamddiffyn hwynt,

ac ef ei hunan hefyd rhag cynddaredd Sa-

tan: " Oni bai fod dy ddeddf ynhyfrydwch

i mi, darfuasai yna am danaf yn fy nghys-

tudd ;" Salm cxix. 92. Y mae hwn yn de-

byg i'r cleddyf tanllyd, â pha un y cadwodd

» Llen yn dangos go^odiad gwledydd.
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Duw Adda allan o baradwyg. Fe gyffelybir

y Cristion yn fynych i arddapherllanCrist,
â chleddyf ei air y mae efe yn cadw y ber-

llan hon rhag cael ei thori. Nid hir y caw-
sai dirn tfrwyth melus (grasusau na chysur-
on) aros ar eneidiau y saint, oni bai fod y
lleidr mawr yraa, Satan, yn cael ei gadw
draw â blaen y cleddyf hwn. O! y raae y
gair yraa o eiddo Duw yn ddychryn iddo:
nis gall, er ei fywyd, drechu yr arswyd o
hono. Ond i Grist ddywedyd, " Ysgrifen-

edig yw," dyna yr ysbryd aflan yn rhedeg
yraaith gyda mwy o fraw a therfysg nag y
gwnai Caligula ' wrth swn taran. A'r hyn
oedd o'r fath rym, o enau Crist, i'w ymlid ef

ymaith, y mae y saint wedi ei gael bob am-
ser yn offeryn mwyaf tyciannol, i'w ham-
ddiffyn hwythau yn erbyn ei demtasiynau
mwyaf ffyrnig ac angerddol. Gofynwch i

Dafydd pa arf oedd ganddo i gadw ymaith
ddyrnodiau ei elyu, ac fe ddywed i chwi
mai gair Duw (Salm xvii. 4): " Tuag at am
weithredoedd dynion, wrth eiriau dy wefus-

au yr ymgedwais rhag llwybrau yr ysbeil-

ydd." Hyny yw, trwy help dy air y gallu-

ogwyd fi i ymgadw rhag y tfyrdd drygionus,

a'r arferion erchyll i ba rai yllusgwyd ereilí

o ddiffyg yr arf yma i'w hamddiffyn. Dra-
chefn, y cleddyf, megys y mae yn amddiffyn

y milwr, felly y mae yn niweidio ei elyn.

Fel hyn y mae gair Duw yn gleddyf i gadw
ac i ladd hefyd. Y mae nid yn unig yn ei

gadw a'i attal ef rhag ymroddi idemtasiyn-

au oddi allan, ond hefyd yn finiog i ladd a
marwhau ei chwantau oddi mewn ; a hyn sy'n

gwneudyfuddugoliaethyngyflawn. Gall dyn
ddiangc o afael ei elyn un diwrnod, a chael ei

larld gauddo bryd arall. Darllenwn am rai a

ddiangasant dros amser rhag halogedigaethy

byd, ond am na chafodd eu chwantau erioed

eu rhoddi i'r cleddyf, a'u marwhau ynddynt
trwy gymmhwysiad o rym y gair;at eu

calonau, hwy a orchfygwyd ac aladdwydeu
hunain o'r diwedd gan y gelyn cuddiedig

ynia oedd yn llechu yn eu raynwesau : cym-
mharwch 2 Pedr xx. âg adn. 22. Absalom,
er ei fod yng nghrog wrth wallt ei ben, fe

allasai fyw i ymddial dro arall ar y rhai y
curwyd ef ganddynt y pryd hyny, oni buas-

ai i Ioab wneuthur ei waith rnewn araser

drwy ddanfon ei bicellau â chenadwri angeu
at ei galon ef. Y mae genym yn feunydd-

iol esaraplau athrist o rai yn ymysgwyd allan

o'u blinderau cydwybod (Uey delirhwy dros

amser â'u pechodau, fel pebaentyng nghrog
wrth y gwallt), ac y maent yn rhuthro wedi
hyny i lwybrau bryntach nag o'r blaen ; a
hyn i gyd o ddiffyg gallu i drin, neu wrol-

deb a ffyddlondeb i frathu y cleddyf hwn
trwy ffydd i galon eu chwantau.

2. Craffwch ar y drefn neu y lle yn yr

hwn y mae y darn yma o arfogaeth yn
1 Un o ymherawdwyr Rhufain

;
ymffroâtiwr

oreulawu a tlua digalon.

sefyll. Y mae yr apostol yn gyntaf yn rl

i'r Cristion yr holl ddarnau ereill ; ac ar
iddo wisgo y rhai hyn, y mae yn gwregy
y cleddyf hwn yn ei gylch. Nid yw Ysbr
Duw yn yr Y"sgrythyrau sauctaidd, yr ^
yn addef, bob amser yn fanwl am ydref
etto, mi dybygwn na byddai yn anesgusod
os anturiaf roddi cyffyrddiad ar arwddoc
dwbl hyd yn oed i'r íle a'r drefn y mae
sefyll ynddo.

laf. Fe all fod yn cael ei ddwyn i mw
ar ol y lleill oll, i roddi gwybod mor aug(
rheidiol yw grasau Ysbryd Duw tuag
iawn ddefnyddio y gair. Nid oes dira

cael ei gamddefnyddio yn fwy na'r gair
pha ham, ond am fod dynion yn dyfod
â chalonau afiach, ansanctaidd ? Y ]

hereticiaid yn ei ddyfynu i brofi eu hathra
iaeth gelwyddog hwynt; ac yn beiddio b
mor ddigywilydd a'i alw i ymddangos
plaid. Ond pa fodd y mae yn bossibl idd)

gynnyg tadogi eu dychymraygion anghenl
aidd ar bur a dihalog air Duw ? Yn ddi
am eu bod yn dyfod at y gair, ac yn ei ddi

llen heb fod â gwregys gwirionedd am d?

ynt, a chan eu bod heb y gwregys y mae
heb y fendith. Y mae Duw yn gyfiawn
gadael iddynt fyned heibio i'r gwirionec
am nad ydynt wirioneddol yn eu hymof}
iad am dano. Y mae y bastardd wedi ci

ei genedlu ar eu calonau eu hunain gan .
y celwydd ; a dyfod y maent at y gair

uuig i geisio ganddo sefyll yn lle tad id(

Y mae un arail yn darllen y gair ac
waeth ar ol hyny

; yn fwy caled yn
chwantau nag o'r blaen. Fe gafodd ararj

yno yn cael eu cyfrif yn saint gan Ysbr
Duw ; a hanes eu bywydau er hyny wedi
ysbrychu â rhyw gwympiadau bryntion

;

allai i'r un pechodau ag y mae efe yn yi

dreiglo ynddynt ; ac am hyny y mae
yrnhyfhau i roddi ei hun yn y rhestr sani

aidd. A pha ham y digywilydd-dra hy
Yn sicr, am ei fod yn dyfod at y gair

ansanctaidd ei galon, ac mewn diffyg o ddw
froneg cyrìawnder i'w ddiogelu rhag tara

iad y fath demtasiwn enbydus. Ùn an
o ddiffyg ffydd i roddi bod i wirionedd
by<Tythiad, a red yn hyf ar flaen y cledd

yuia, gan annog Duw y nefoedd i'w dan
âg ef. Dyma fel y cawn y trueiniaid hy

y sonir am danynt gan y prophwyd,
chwareu â'r arf miniog hwn :

" Pa le y m
gair yr Arglwydd ? deued bellach ;" 1
xvii. .15. Fel pe dywedasent yn wawdi
Yr wyt yn ein bygwth â rhyw fwbach
rhyfedd ; barnedigaethau, meddi, sydd
dyfod arnom oddi wrth Dduw

;
pa bryd

deuant ? ni a chwennychem eu gweled.

yw cleddyf Duw wedi rhydu, pan y maec
hyd yn ei gael allan o'r wain? Nid yw
enaid anobeithiol yntau, o ddiffyg he!

gobaitli, yn ymddwyn neraawr gwell at

addewid » y mae y pechadur rhyfygus
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v
gythiad. Yn lle codi y codi y cleddyf

a, i'w amddiffyn ei hun yn erbyn ofnau
;ydwybod euog, y mae yn syrthio ar ei

n, ac yn gwanu ei enaid ei hun â'r arf a
dir iddo i ladd ei elyn âg ef. Achos da
e sydd i'r apostol gyflwyno y darnau ereill

gyntaf ; ac yna rhoddir y cíeddyf yma yn
llaw, i'w ddefnyddio er ein lles. Cleddyf
llaw dyn gwallgofus, a Gair Duw yn
nau dyn drygionus, ydynt led gyffelyb

iefnydd, sef yn unig i niweidio eu hun-
a'u cyfeillion goreu. 2il. Fe all fod yn

[ ei ganmawl ar ol y lleill i gyd, i adael

wybod pan fyddo y Cristion wedi dyfod
cyrhaeddiadau ucliaf ag sydd yn bossibl

»vn gras yn y bywyd hwn, nad yw efe

h law arfer y gair : nag e, nad all

fod yn ddiogel hebddo. edi cael

regys gwirionedd a dwyfroneg cyfiawn-

am dano, tarian y ffydd yn ei law, a
m o obaith yn cuddio ei ben, nes yw ei

ìawdwriaeth allan oammheuaethganddo;
>, y pryd hyny, rhaid iddo gymmeryd
Idyf yr ysbryd, yr hwn yw Gair Duw.
I llyfr yw hwn i'w ddarllen yn unig gan
o'r radd isaf yn ysgol Crist, ond y mae
gweddu i'r ysgolheigion uchaf sydd yn
ddangos yn fwyaf addas i'w symmud i

f ysgol y nef. Y mae nid yn unig o

fnydd i wneuthur Cristion trwy droedig-

h, ond i'w wneuthur yn berffaith hefyd :

%m. iii. 15. Y mae yn debyg i linyn a fíbn

y saer celfydd, mor angenrheidiol i

d maen uchaf yr adeilad, yn niwedd byw-

ag i osod sylfaen trwy dröedigaeth.

eiladwyr ífol ynte, y mae yn debygol,

d y rhai a daflant eu llinyn ymaith, cyn
phen yr adeilad

.

STr wyf yn dyfod yn awr i gymmeryd i

y yr arf sydd o'n blaen yn y testyn ;

. chleddyf yr Ysbryd, yr hwn yw Gair
w." Ym mha eiriau gallwn syíwi ar y
)hau canlynol yn dair rhan, y rhai a gan-
Idir yn amtwg ynddynt.
ìaf. Yr arf ei hunan, sef gair Duw.
2il. Y traws-ymsymmudiad (metaphor)

ld fel gwain iddo, sef y cleddyf : ynghyd
person y mae yn eiddo iddo, " Cleddyf
Ysbryd*."

îydd. Annogaeth i ddefnyddio yr arf

ia ;
" A chleddyf," &c. Hyny yw, cym-

rwch hwn gyda'r holl ddarnau a enwyd
blaen. Fel mai i bwy bynag y mae yn
Iwyno y lleill, i'r rhai hyny y mae yn
)ddi y cìeddyf hwn—y gair—i'w arferu.

1 awr, y rhai hyn chwi gewch ydynt ber-

jiau o bob gradd a pherthynas, gwyr a
fragedd, rhieni a phlant, meistriaid a
i/eision ; ni fn i neb fod heb y cleddyf

|ia ddim mwy nag heb y gwregys, yr helm,
I lleill. Er na fydd hyn, yr wyf yn dir-

îd, wrth fodd y Pabyddion, y rhai a fyn-

h i'r cleddyf yma y Gair, fel un Goliath
^nt, gael ei osod allan o gyrhaedd y

werin, ac yng nghadwraeth yr offeiriaid
hefyd.

PENNOD II.

Pa beih a feddylir yma wrth air Duio.

Yr wyf yn dechreu gyda'r arf ei hunan,
" Cleddyf yr Ysbryd, yr hwn yw Gair Duw."
Mi gaf yn gyntaf ddal y cleddyf allan yn
noeth ; ac yna ei roddi yn ei wain drachefn
i'w drin dan y gyífelybiaeth o gleddyf. Y
mae Gair deublyg o eiddo Duw. Yn gyntaf,
gair sylweddol, neu hanfodol, a hwnw yw
tragwyddol Fab Duw (loan i. 1) ; " Y gair
oedd gyda Duw, a Duw oedd y Gair." Dad.
xix._l3; "Ac yr oeddwedi ei wisgo â gwisg
wedi ei throchi mewn gwaed ; a gelwir ei

enw ef Gair Duw." Am berson y dywedir
hyn ; ac nid neb arall ond Crist Mab Duw.
Ond nid efe yw Gair Duw yn y testyn. Y
mae yr Ysbryd yn hytrach yn gleddyf Crist
na Christ yn gleddyf yr Ysbryd. Yn adn.
15 o'r bennod a enwyd uchod, dywedir,
" Allan o'i enau ef yr oedd yn dyfod gleddyf
llym i daraw y Cenhedloedd âg ef." Yn
ail. Y mae gan Dduw Air hysbysol ; ac y
mae hwn yn wahanredol, yn olyramrywiol
ffyrdd a'r moddion a welodd Duw yn clda

gymmeryd i hysbysu ei feddwl i feibion
dynion. Ar y cyntaf, tra yr oedd y ddaear
yn deneu o bobl, ac oes dyn mor faith a'i

bod yn cynnwys amryw gannoedd o flyn-

yddoedd, yr oedd Duw yn traddodi ei fedd-
wl trwy freuddwydion a gweledigaethau, a
chytTelyb ddadguddiadau digyfrwng i dyst-

ion ffyddlawn
; y rhai a allent eu hysbysu

i ereill o'u cydgeuhedlaeth, a throsglwyddo

y wybodaeth o honynt i oesoedd canlynol.

Hwy a fuont byw cyhyd fel y gallai tri dyn
duwiol gadw i fyny burdeb crefydd, trwy
draddodiadau sicr, o farwolaeth Adda hyd
o fewn ychydig o flynyddoedd i fynediad yr

Israeliaid i'r Aipht. O herwydd, fel y mae
ysgrifenydd parchedig a dysgedig yn bwrw
cyfrif o'r amser, fe fu Methuselah byw dros

ddau gant o flynyddoedd gydag Adda ; ac,

fe allai, dderbyn ganddo ef ewyllys dadgudd-
iedig Duw iddo. Bu Sem fyw yn agos i

gan mlynedd gyda Methuselah ; ac fe estyn-

wyd oes Sem hyd y ddegfed flwyddyn a
deugain o oed Isaac, yr hwn ni bu farw ond
ychydig o flynyddoedd o flaen mynediad Is-

rael i'r Aipht. Cyhyd a hyn yr ymattaliodd

Duw heb roddi ei ewyllys mewn ysgrifenj

o iblegid, gan ei fod yn myned trwy gan

Ueied o ddwylaw, a'r rhai hyny yn fíydd-

lawn, fe ellir ei gadw yn ddiogel. Oncfpan
fyrhawyd cymmaint ar oes dyn, fel, yn lle

wyth a naw can mlynedd—ei pharhâd cy-

ffredin y pryd hyny—y cwtogodd i ddim

ond cynnifer o ddegau, megys y cawn hi yxx
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riyddiau Moses. A phan gynnyddodd pobl

Dduw o ychydig bersonau i liaws, ym mysg
yr Aiphtiaid, a'r rliai hyny wedi eu llygru

gau eilunaddoliaeth—gan fod Duw y pryd
hyn yn bwriadu eu gwared oddî yno, a'u

trefnu yn Uywodraeth, neu wladwriaeth—fe

welodd yn dda, er rhagflaenu llygriad yn ei

addoliací, a dirywiad yn eu bucheddau,
iddynt gael cyfraith ysgrifenedig, fel rheol

gyhoeddi'w hyffordcii yn y cwbl. Ac yn
ganlynol, fe ysgrifenodd Duw y deg gor-

chymyn â'i fys ei hun ar lechau ceryg.

Gorchymynodd hefyd i Moses ysgrifenu

geiriau ereill a glywodd ganddo yn y myn-
ydd: Ecsod. xxxvii. 27. Etto, erhyn, par-

hau yr oedd i egluro ei ewyllys trwy ddad-
guddiadau digyfrwng i'w eglwys; ac hefyd

i helaethu yr argraffiad cyntaf o'i air ysgrif-

enedig, yn ol angen yr amserau. Ac fe

gadwodd orpheniad yr ysgrythyr sanctaidd

i Grist, athraw mawr yr eglwys, yr hwn a'i

cwblhaodd ; a thrwy yr apostolion, a'i ys-

grifenwyr cyhoeddus, a'i rhoddodd at was-

anaeth ei eglwys hycl ddiwedd y byd. Ie,

y mae melldith o enau Crist ei hunynglynu
wrth pwy bynag " a roddo ato, neu a dyno
oddiwrtho:" í>ad. xxii. 18, 19. Fel ag y
mae yn awr, yr holl ffyrdd a arferodd Duw
i amlygu ei feddwl yn ddigyfrwng i'w bobl,

wedi eu penderfynu yn yr un fíbrdd yma, y
Beibl—yr hwn yr ydym i'w dderbyn fel di-

ammheuol air Duw, yn cynnwys ynddo reol

berffaith o ffydd a buchedd ; ac nid oes i ni

ddisgwyl am un dadguddiad arall o'i feddwl
tuag atom. Hyny yw ystyr Heb. i. 1 :

"Duw,
wedi iddo lefaru lawer gwaith a llawer modd,
gynt wrth y tadau trwy y prophwydi, yn y
dyddiau diweddaf hyn a lefarodd wrthym
ni yn ei Fab." Fe elwir dyddiau yr efengyl

yn rhai diweddaf am nad ydym yn edrych
am un dadguddiad arall o ewyllys Duw. Ac
am hyny bydded i ni byth meiddio cabledd

Joachim, Abbas, y Wîgeliaid, ac ereill a

syrthiasant i'r un ammhwyll a hwythau
; y

rhai a freuddwydiant am athrawiaeth deir-

plyg, yn tarddu oddi wrth y tri Pherson yn
y Drindod Sanctaidd :— gyfraith oddi
wrth y Tad, yr efengyl oddi wrth y Mab,
yr hon sydd genym yn y Testament New-
ydd ; a thrydydd oddi wrth yr Ysbryd, yr
hon a alwant yn efengyl dragwyddol. Pryd
y mae Ysbryd Duw, yr hwn a draethodd yr
Ysgrythyrau, yn gaiw yr athrawiaeth sydd
yncldynt hwy yn efengyl dragwydddl : Dad.
xiv. 6. Cymmaint a hyn i ddangos beth a
feddylir yma wrth Air Duw. Ä'r athraw-
iaeth a ganlyn.

• PENNOD III.
Dangosiad o ddwyfol darddiad yr Yëgrythyr

t

ynghyd â digonolrwydd ei ihystiolaeth eihun i

bì'ofi hyny.

Athr, Mai diammheuol air Duw yn'r

Ysgrythyrau sanctaidd. Wrth yr ysgryt'

yrau yr wyf yn meddwl yr Hen Destarae
a'rNewydd, a gynnwysir yn y Beibl; par
ynghyd sy'n gwrneud yr un sail hono, ar

un yr adeiladwyd ein ffydd (Epk. ii. 20

"ecli eich goruwch-adeiladu ar sail

apostolion a'r prophwydi." Hyny yw,
athrawûaeth a draddododd Duw drwyddy
hwy i'r eglwys: canys yr oedd YsbrydDi
yn eu sicr-dywys (2. Tim. iii. 16): " Yrh<
ysgrythyr sydd wedi ei rhoddi gan ysbry
oliaeth Duw;" wedi ei hanadlu gan Ddu
Hi a ddaeth mor wirioneddol a digyfrwi
o wir feddwl a chalon Duw, ag y mae <

hanadl ni yn dyfod o'r tu mewn i'n cyri

Iè', fe roddwyd y materion a'r geiriau hef

gan Dduw: o herwydd fe'u llefarwyd u
i

â'r geiriau a ddysgir gan ddoethineb ddyn
ond a ddysgir gan yr Ysbryd Glan ; " 1*0

ii. 13. Nid rhoddi testyn a wnaeth Du
iddynt hwy ei diin a helaethu arno â'u d(

iau a'u medrusrwydd eu hunain, ond fi

rhwymodd wrth ei ymadroddion ei hi

Yr oeddynt wrth ei hyfforddiad diball

megys cynnifer o gop'iwyr, i ysgrifenu i la

yr hyn a roddoddysbrydDuw o'u blaerw

Y mae hyn yn cael ei roddi fel rheswm
ham na ddylem ddeongli un ysgrythyr wi
ein tybiau a'n dychymmygion ein Ìiuna

ond cymmeryd eu hystyr oddi wrthi ei h
fel y byddom yn cael un lle yn agor y llaì

am mai nid trwy ewyllys un dyn y da<

ar y cyntaf, " eithr cìynion sanctaicld Di

a lefarasaut megys y cynnhyrfwyd (ueu

dysgwyd) hwy ganyr YsbrydGlan:" 2P<
i. 20, 21. Yn awr, y gallu syàà yn gwneui
ur y gyfi'^ith, hwnw bíau ei hesbonio."

Cwest. Ond fe allai y dywed rhyw 'i

Ai dwyn yr ysgrythyr a wnewch i dysti

aethu am dani ei hunan? Y cwestiwn yA ydyw yr ysgrythyr yn air Duw î ac mec
wch chwithau, fe ddywed yr Ysgrytl
felly ? Äc a yw hyny yn ddigon.

At. Fe fyddai hyn o bwys, pe gair rh;

greadur gwael fuasai yn sefyll ei holia'

ond y mae mwy na dyn yrna. Medd Sali

Y mae yn rhaid i ddynion wrth resymau
thystion i brofi gwirionedd eu dywediadí
ond y mae Gair Duw yn dyst digonol id

ei hun ; o herwydd bod yn rhaid i'r hyr
ddyweclo gwirionedd pur fod yn dystiolae

pur a sicr o'i wirionedd. Crist, yr hwn
cyfrifodd yn anfri i urddas ei berson, i f(

thycio cymmeriad oddi wrth dystiolaeth dj

er hyny appeliodd at dystiolaethyrysgry?
yrau am dano ei hun ; a boddlawn oedc

sefyll neu syrtliio, hyd yn oed ym marn
elynion, yn ol fel y ceid llais y rhai hyn
ei gylch : Ioan v. 34, a 39. Ac am hy
da y gall eu tystiolaeth fod yn \lderbyn
am danynt eu hunain. Yr hwn ni fedr gí

fod yr haul yma wrth ei oleu ei hun, nid

,

ond ofer iddo feddwl cael hyd iddo wi

ganwyll a llusern tystiolaeth a rhesym
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>1: nid fod y rhai hyn yn eisieu, neu yn
[defnydd. Ÿ mae tystiolaeth yr eglwys

foharchu yn fawr ; o herwyçld darfod

tìiried iddi am yr ymadroddion yma o

|o Duw, i fod megys dan ei gofal a'i chad-

íth: ie, y mae hi yn cael ei galw yn
ofn a syìfaen y gwirionedd" (1 Tim. iii.

íac yn ganwylíbren (Dad. 1. 12), o baun
ie goleuni yr Ysgrythyrau yn llewyrchu

i'r byd. "Ond pwy a ddywed fod cy-

diad brenin yn derbyn ei awdurdod
wrth y golofn y mae yn crogi arni yn
bes farchnad? *Neu fod y ganwyll yn
ei goleu oddi wrth y canwyllbren y mae
fyíl arno ? Y mae swydd yr eglwys yn

idogaethol, i gyhoeddi gair Duw, a'i

bhur yn hysbys ; ond nid yn argiwydd-

ol, i'w wneuthur yn Ysgrythyr, neu ei

Iwneud, fel y gwelo hi yn dda ganiatau

[nacau, ei hargraph. Danfon Duw at

l am ei law a'i sel fyddai hyn ; a gwneud
Ysgrythyrau, fel y dywed Tertulian

i amddiffyniad fod y paganiaid yn trin

awiau ; y rhai oeddynt i fyned trwy y
îd, a chael eu cenad a'u bodd hwy, cyn

lid eu cyfrif yn dduwiau gan y bobl.

aid dyma y modd y gwna Eglwys Ehuf-

,'r Beibl, wrth ein danfon at y pab am
d i gredu bod yr Ysgrythyr yn Ysgryth-
Maeymadrocìd cableddus Hermanusyn
ìysbys

;
yr hwn a ddywedodd, " Bod yr

ythyrauo'run grym a chwedlau iEsop,

eithr i'r eglwys eu cadarnhau a'i thyst-

th." O ! mor debyg yw Ehufain i Euf-

Rhufain goelgrefyddol i Eufain bag-

Id ! Nid oes achos i ymdaith rnor bell

1 penderfyniad ar y mater yma : gallwn

arbed y boen o'r fath daith flinderus

!S : o blegid y mae yr Ysgrythyrau eu

j,in yn fwy abli'n boddloni am eu dwyfol

diad, na'r pab yn ei ardderchog gadair,

oll gardinaliaid o'i ddeutu. Nid oes

s i ni chwaith ymofyn am genhadwr i

i'r nef, i ddwyn i ni eu llythyrau

olaeth oddi yno ;
gan eu bod yn dwyn

rph y nef mor eglur, megys ar eu talcen

unain, yn ddangosiad sicr mai oddi wrth

w ei hun y tarddasant. A ellir adnabod
jr, ym mhlith mil ereill— ei

_
wyneb,

ì ei lais, néu ei ysgrifen? Yn sicr ynte,

yw ddim. yn rhyfedd bod Duw y nef-

. i'w wahaniaethu oddi wrth ei wael

dur wrth ei lais a'i ysgrifen yn y Beibl

taidd. Onid ydyrn yn gweled ddarfod

gyd-wau ei ogoneddus enw yn y fath

_. à gweithredoedd y greadigaeth, fel y
ntyn dadgan ei allu a'i Dduwdod, ac

i bregethu yn Greawdwr hyd yn oed i

yliau pobl na chawsant ddarllen y Beibl

ìd, na chlywed am y fath lyfr? Heb
dim addysg oddi yno, y mae hyffordd-

ìu cydwybodau yn eu cymmheíl i gyd-

)d Duwdod. Ac yn llaw'er mwy y bydd
dwybod a oleuwyd, a'r galon a sanct-

eiddiwyd, dan rwymau gan y dystiolaeth

dra grymus sydd yn llewyrchu yn yr Ys-

grythyrau, i syrthio i lawr a gwaeddi llefer-

ydd Duw ydyw ; ac nid neb rliyw greadur

sydd yn llefaru ynddynt. Yn wir, y mae

y gwirioneddau arbenig a'r prif byi)gciau a
geir yn y Beibl mor gydnaturiol â'r egwydd-
orion grasol a blanodd ei sanctaidd Awdwr
yng nghalonau yr holl saint, fel y mae eu
heneidiau yn adlamu ac yn neidio wrth ei

ddarllen a'i wrandaw, fel y gwnaeth y
plentyn yng nghroth Eiisabeth ar gyfarch-

iad Mair. Y mae yr oen bach yn adnabod
ei fam yng nghanol diadell gyfan, ac wrth
ei breíiad hi efe a red heibio i'r cwbl i gael

sugn ganddi. Mor sicr a hyny y mae defaid

Crist yn adnabod ei lais yntau yng ngwir-

ioneddau cadwedigol ;y Beibl ; a dyma y
llaeth didwyll a chwennychant, ac y dysgir

hwy gan Dduw i'w archwaethu a'i wahan-
iaethu oddi wrth bob un arall. Yn wir,

pan fydd enaid heb ei oleuo a gweithredu

arno fel hyn gan Ysbryd Duw, fe all gael

cau ei safn â'r fath resymau am ddwyfol
darddiad y Beibl ag na all mo'u hatteb :

ond ni enniìlir mo hono er hyn i orphwys
arno a'i goíleidio o'r galon fel gair Duw.
Megys y gwelwn yn yr ysgrifenyddion a'r

Phariseaid, y rhai a ddyryswyd ac a ddis-

tawyd yn fynych gan rym geiriau Crist

:

etto fel y darfu i'r trueiniaid a anfonwyd i

ddal ei berson ef godi i fyny i osod dwyìaw
arno, ar ol i fawrhydi Crist megys âg edrych-

iad eu taflu i'r ddaear ; felly y darfu i'r ys-

grifenyddion a'r "Phariseaid ystyfnig hyny,

ar ol eu holl argyhoeddiadau, ddychwelyd i

wrthwynebu yr athrawiaeth a bregethodd
;

a hyny y rhan fwyaf o honynt hyd farwol-

aeth. Ië, y rhan hono o'r Ysgrythyr y
gwnaent gymmaint ymffrost am dani, sef

cyfraith Moses, ac a wnaent yn sail eu

cweryl yn erbyn Crist, fe ddywed ein Hiach-

awdwr yn hyf wrthynt nad oeddynt yn ei

chredu fel gair Duw, er mor barchus y siar-

adent am dani. Ac yn wir, pa fodd yr iawn
gredent hi gan eu bod yn amddifad o Ys-

bryd Duw, yr hwn yn unig sydd yn gweith-

redu ffydd fywiol ? loan v. 46 :
" Pe cred-

asech chwi i Moses, chwi a gredasech i min-
nau ; o blegid am danaf fi yr ysgrifenodd

efe." Fe ddywed Erasmus wrth ei gyfaill,

niewn llythyr, fod mynachod yn gosod llawer

o bethau yn erbyn Luther fel heresiau, y
rhai yng ngwaith Awstin a gyfrifent yn
wirioneddau iachus. Ond yn sicr, gan eu

bod yn eu condemnio yn Luther, nid oedd-

ynt yn credu yn ddifíuant eu bod yn wír-

ioneddau yn Awstin. Nid oedd y Phaiise-

aid chwaith yn credu mewn gwirionedd yr

hyn a ysgrifenodd Moses,
.
gan eu bod^yn

gwrthwynebu Crist, yr hwn ni wnaeth ond
sicrhau yr hyn a lefarodd Moses o enau
Duw. Ond gan fod Ysbryd Duw, pan fydd

jn gweithio crediniaeth o air Duw yn y
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galon, yn gwneuthur hyny trwy osod ei

bwys a'i rym ei hun gyda'r gwirioneddau a

gynnwysir yn y gair ; ac felly, yn peri iddynt

adael eu bargraff ar yr enaid : am hyny, mi
gaf dynu dadl neu ddwy allan o'r Ysgrythyr

ei hunan i brofi ei dwyfol darddiad. Mi a

wn mai llwybr sathredig wyf yn awr arno
;

a gwell genyf ddywedyd yr un pethau o ran

sylwedd ag a gewch gan lawer ereill ; ond
yn unig wedi eu ffurfio ychydig yn wahanol

ar fy einion fy hun. O'm rhan i,jyr wyf yn
ei gyfrif yn ddoethach benthyca cleddyf o

fettel profedig gan un arall, na myned âg un
egwan, difin, o'm heiddo fy hun i'r maes, a

dyfod yn ol dan gurfa drom am fy ynfyd-

rwydd a'm balchder.

Y ddau ben cyffredinol y tynaf fy mhrof-

iadau oddi wrthynt yw y rhai hyn. laf.

Defnydd neu faterion yr Ysgrythyrau.

2il. Yr effeithiau goruwchnaturiol sydd yn
eu canlyn.

PENNOD IV.

DacU tros darddiad dwyfol yr Ysgrythyrau Sanct-

aidd yn cael ci thynu oddi wrth eu hynafiaeth j

ac hefyd ddiragrithrwydd eu hysgrifenwyr.

1 Y mae y defnydd a'r materion a gyn-

nwysir yn yr Ysgrythyrau yn profi eu cyf-

ansoddiad nefol hwynt, gan nad oedd modd
i'r rhai hyny ddeilliaw oddi wrth un cread-

ur. Gadewch i ni chwilio ychydig i'r Beibl,

gan ystyried ei amrywiol ranau, ac edrych

ai nid ydynt oll yn dwyn delw Duw arnynt.

Ystyriwch y rhanau hanesiol, prophwyd-
oliaethol, athrawiaethol, a gorchymynol,

ynghyd â'i anghwanegiadau o addewidion a

bygythion, i gymmhell yr unrhyw ; ac

edrychwch onid oes argraff Duwdod ar y
cwbl.

laf. Y rhanhanesiol: ynyr honystyriwn,

(laf.) Hynafiaeth y pethau a adroddir. Y
mae yma ddarnau nad oedd bossibl i gread-

ur fod yn awdwr o honynt. Pa le y caffai

creadur, neu y gallai gael ei ddarlleniad a'i

ddysg, i'w alluogi i ysgrifenuhanes y gread-

igaeth ? Fe addefir fod y cenhedloedd, trwy

ymgais rheswm |

naturiol, wedi cael allan

gymmaint a hyn—bod dechreuad i'r byd ;

ac nad allai fod o dragwyddoldeb ; hefyd

nad allai fod o wneuthuriad neb ond Duw.
Ond beth yw hyn at gyfansoddi hanes eglur

pa fodd yr aeth Duw ynghyd â'i greu, pa

drefn y gwnaethpwyd pob creadur ynddo, a

pha hyd y bu Duw yn gorphen y gwaith ?

Yr hwn sydd ganddo ddarpariaeth i'r fath

ortfiwvl, rhaid ei fod yn un mewn bod o

flaen yr holl fyd, ac yn gweled gwaith pob

dydd*; yr hyn nis gall dyn a grewydy dydd

olaf mo'i hòni. Ac etto y mae hanes am
bethau o flaen hyn yn y Beibl ; lle y myn-

egir pa beth a wnaed wrth fwrdd cynghor

y nef cyn dechreu y byd, a pha beth a lu

iwyd yno o ochrdyn, oedd i gael ei greu we
hyny. Rhyfedd genyf pwy a allai chwi
coflyfrau y llys,*a dwyn copinod i ni am
dragwyddol arfaeth y cytunwyd arni yi

a'r addewidion a wnaethpwyd gan y Tad
Mab;.am dragwyddol fywyd i'w roddi nw
amser i'w etholedigion : Tit. i. 2.

(2il.) Symledd a diragrithrwydd yr ysgt

enwyr sanctaidd wrth adrodd yr hyn oe

yn perlhynu fwyaf iddynt eu hunain,
rhai oedd yn agos ac yn anwyl ganddy
Y mae yn bossibl y cawn ym mysg awd*
dynol rai yn dwyn eu pin â ìlaw waal

wrth ysgrifenu hanes ereill ; dadguddiad
feiau pa rai nid yw yn bwrw sarhâd ar e:

y neb a fydd yn eu cofiau. Yn y modd h;

nid arbedodd Suetonius fynegi i'r byd n
ddrygionus oedd ymherawdwyr goruch
am yr hwn o'r achos hyny y dywedir dd
fod iddo gymmeryd yr un rhyddid wrth

;

grifenu eu bywydau hwynt, a hwythauw
eu treulio. Ond pa le y mae y gr nad
blewyn ar ei bin pan ddel i ysgrifenu be

ei deulu, neu ei berson ei hun 'ì Och ! y
y gwelwn na ollwng eu pin mo'r inj

gwell ganddynt wneuthur anaf ar eu h
tori na gadael auaf ar eu henwau eu huní

Y mae ganddynt, fel paentiwr Alecsantí

fys i'w osod ar y creithiau hyn. Neu
soniaut am dauynt, chwi ellwch graffu

bod yn ddisynimwth yn peri i'w pin ysg
enu yn fanach nag arferol. Ond yn hanes

y Beibl, nid oes dim o'r hunan-gariad y
i'w gael. Yr oedd ei ysgrifenwyr mor rhj

i addef o flaen y byd eu cywilydd a'u noe

der eu hunain, a'r eiddo rhai ereill. Dy
fel y mae Moses yn rhoddi drygair

lwyth ei hun am ei lofruddiaeth gwaedly(

Sichem : Gen. xxxiv. Ni allai gelyn 0;

yr edliwiad ddim trymach ar eu henw na

gwnaeth ef ei hunan. Nid yw yn arheí

frawd ei hun, ond yn gosod ei eilunadí

iaeth yntau ar y rhes : Ecsod. xxxii.

chaiff ymddygiad balch ei chwaer an'

chwaith ei adael yng nghudd ganddo ; i

gwahanglwyf a roddodd Duw arni : Ni

xii. Nac hyd yn oed agosrwydd cyfacl

ei dad a'i fam, yr hyn oedd yn gwneut'

eu priodas mor anweddus : Ecsod. vi.

Y mae yn rhaid dywedyd am danoynac
didueddgarwch ei ysgrifeniad, yr hyi

ddywed yntau am Leíi yng nghyflawr

barn : "Dywedodd am ei dad ac am ei î

Ni welais ef, a'i frodyr nis adnabu ;" D
xxxiii. 9. Mewn gair, i ddibenu hyn,

yw efe un gionyn tynerach o'i fri persc

ei hun na'r eiddo ci d a'i deulu ; ond y ì

yn coffau gwendidau a beiau ei fywyc

hunan ; megys ei hwyl anhyd/n i yma:

yn y gorchwyl anhawdd hwnw (Ecod.

a iv), lle y dangosodd gymmaint o anghi

iniaeth a llyfrdra ysbryd, er yr alwad ef

a digyfrwng a gafodd gan Dduw ei hun
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eulusdra o ordinhâd ddwyfol wrth fod

) enwaedu ei blentyn ; a'r farn a fu yn

í)ygol o ganlyn y pechod hwnw : adn. 24.

annioddefgarwch a'iUorodrwydd i rwg-

îh, o hcrwydd y blinderau oedd yn cyd-

icd â'r swydd y gosododd Duw ef ynddi

wn. xi. 11, 12, 13); a'i anghrediniaeth

ol i gvnnifer o seliau gwyrthiol o'r nef

I cu gosod wrth addewid Duw, am yr

i y cymmerwyd ei swydd oddi amo, ac y
•awyd cf o'r anrhydedd o arwain Israel i

wn i Ganaan : arwydd tost a thrwm o

í'oddlonrwydd Duw tuag ato : Num. xx.

Yn ddiau rhaid addef, oni buasai fod

>ryd goruwehddynol yn arwain ei law,

jallasai byth sathru feì y gwnaeth ar bob

Iscrch anianol, i beidio dangos y ffafr

if iddo ei hun, wrth adrodd pethau oedd

hyn yn darostwng ei fri yn y byd. Ac fe

r yr un ysbryd yn anadlu yn yr efengyl-

r, y rhai oeldynt mor ddiddarbod am eu

iwau eu huiiam ag oedd Moses ; fel yr

ddeugys yn eu parodrwydd i gyhoeddi

beiau eu hunain, a'r eiddo eu cyd-apos-

on. Mor bell yr oeddynt oddi wrth
iìo yn anonest ar yr eglwys ryw hanes

ff, hannerog, o fywyd a marwoláeth Crist,

idw eu gair da eu hunain, fel y maent
li cydwau gwendidau a phechodau y
II y ílall ar hyd eu hadroddiadau. Oddi
a darllenwn am y dymmer nwydwyllt
dial a ymgynnhyrfodd yn meibion Zebe-

is. Pedrbryd arall yn chwareu rhan

an i demtio ei feistr ; anwybodaeth y
iddeg, dros amser, am rai o brif egwydd-
on Cristionogaeth ; eu hawydd a'u hym-
on am fod yn benaf ; eu hanghredin-

th a'u llyfrdra; un yn gwadu ei Ar-
rydd, a'r Üeill yn ffoi ymaith, pan ddylas-

i osod eu cyrfF eu hunain rhwng eu meistr

perygl, a llwyr fwriadu naill ai marw
•sto, neu o leiaf gydag ef ; ac nid achnb
bywydau trwy y fath fíbad gwaradwydd-
Y mae yr hanesion hyn, ynghycl âg

ill cyíFelyb, yn dangos idcíynt gael eu
mhyrfu gan ysbryd amgenach na'u hys-
rd eu hunain yn eu hysgrifeniadau, a
inw yn neb llai nag Ysbryd Duw ; er

pyn yr hjn y maent mor foddlawn i'w

elu eu hunain yng ngolwg y byd, agosod
henwau yn y llwch, fel y dyrchefid go-

ìiant ei enw ef drwy eu cyfaddefiadau
ul.

PENNOD V.

yfol darddìad yr Ysgrythyrau yn cael ei brofi
ddi wrth y rhanau prophwydoliaethol o honynt.

ì\\. Deuwn at y rhan brophwydoliaethol
Beibl, yr hon sydd yn cynnwys rhag-
ywediadau rhyfeddol am y fath bethau i

2h
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ddyfod nas gallent ddiferu oddi wrth un
pin, ond a arweinid gan ddwyfol law ; a'r

rhai hyn i gyd wedi cael eu cyflawni yn
fanwl, ac yn fgymmhwys yn yr amserau a
ragbennodwyd. Oddi wrth bwy ond Duw
y gallai y rhai hyn ddyfod ? "Y dirgeled-
igaethau sydd eiddo yr Arglwydd ;" Deut.
xxix. 29. Ac yn sicr fe ellir cyfrif pro-
phwydoliaethau yn ddirgelion. Y fath ddir-
gelion ydynt, fel y mae Duw yn cynnyg
rhoddi rhan o'i orsedd ei hun i hwnw (pwy
bynag fyddo) a all ragfynegi pethau i

ddyfod :
" Mynegwch y pethau a ddaw ar

ol hyn, fel y gwypom mai duwiau ydych
chwi ;" Esa. xli. 23. Ehaid addef fod hyn
yn flodeuyn coron, yn briodoldeb anghyf
ranogol, ac yn rhagorfraint yr um'g wi
Dduw

;
yr hwn sydd yn sefyll ar fryn tra-

gwyddoldeb, a chanddo oddi yno lawn olwg
ar bob peth ; ac i wybyddiaeth ddiderfyn pa
un y mae y cwbl yn bresennol. O herwydd
gan mai ei ewyllys yw yr achos o bob dam-
wain, ac yntau yn gwybod hwnw, y mae
yn rhaid ei fod yn gwybod y rhai hyn. Y
mae y diafol yn wir yn fawr ei awydd am
gael ei gyfrif yn fedrus yn hyn ; ac i ennill
yr anrhydecld o hyny, fe fu ganddo y rhith
brophwydi a'i brophwydoliaethau ym mhob
oes ; â'r rhai y mae wedi twyllo y byd an-
wybodus hygoel. Ond och ! nid yw ei rag-
dclywediadau yn ddimmwy o wfr brophwyd-
oliaethau, nag yw ei wyrthiau yn wir wyrth-
iau : y mae yn somi dealltwriaeth eneìdiau
ffolion yn y naill, megys y gwna â'u syn-
wyrau yn yr achos arall ; o blegid naill ai

y mae ei ragddywediadau yn dywyll ac am-
mheus, wedi eu llunio mor gyfrwys nes eu
bod fel pictiwr yn dclyblygion, a dau wyneb
dan yr un hug (ac yn y plygion hyn yr
oedd y sarph ddichellgar yn ymdroi ì'r di-

ben o gaclw ei bri, pa ffordcì bynag y di-

gwyddai pethau. A hyn a ddygodd i'r eilun-

dduw Apollo yr enw o Locsius—gyrog ;

am ei fod yn twyllo y rhai a ymofynent â'i

oracl trwy attebion ammheus, a fyddai yn
eu gadael mewn dyryswch fel o'r bíaen. Yn
wir, yr oedd Satan yn gweled y ffordd hon
yn angenrheidiol i'w achos ; oni buasai iddo
â'r ystryw yma glytio ei ddealltwriaeth
dyllog, fe fuasai ei noethder yn amlwg i bob
llygacl cyffredin er ei waradwydd, ac er di-

ystyrwch o'i oraclau). Neu os byddai ei

ragddywediadau yn fwy eglur, yr oeddynt
yn gyntaf, am bethau yr oedd yn eu sillaffu

aìlan drwy gynnorthwy llythyrenau natur,
ac yn cael gwybodaeth o honynt drwy
dreiddio yn ddwfn i achosion naturiol, cyn
i ddyn o ddeall gwanach allu craffu arnynt.
A hyn a barodd iddynt gael eu moli, fe!

rhagdclywediadau rhyfeddol a goru'ch-
naturiol, gan y rhai oedd heb ganfod yr
edefyn yraa yn llaw Satan i'w arwain. Pe
byddai un yn eich cyfarfod yn yr heol, ac
yn dywedyd wrthych am ryw gyfaill a ad-
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awsoch yn iaoh, yn ol eich raeddwl, ychydig
funydau o'r blaen, y byddai efe farw ym
nilien ychydig fisoedd, a'r caulyniad yn
gwirio ei eiriau, y maeyn bossibly dechreu-
ech feddwl hyn yn bro;'hwydoliaeth ryfedd-
ol : ond pan ddelech i 'wybod fod yr hwn a
ddywedodd y peth wrthch, wedi eraffa yn

blant, a'i gorph ei hun ; o herwydd fod 1)
wedi caniatau iddo fod yn offervn i dd\i

y cwbl arno ef. Ond ni allai Sa'tan, nac
creadur arall o hono ei hun, ragddywec
y cyfryw ddamweiniau a'r na fyddo
tarddu oddi wrth achosion naturiol ; nac
ol rheswm i'w disgwyl oddi wrth ryw

dra medrus a manwl ar ystâd gorphorol eich
I bygçliaethau moesol a gwladol ; ond s

cyfaill, ac wedi dirnad bo ' anhwyl enbydus
yn cynnyddu yn ddirgelaidd arno, chwi a
newidiech eich barn, ac yn lle ei gyfrif yn
brophwyd ch wi a'i rhyfeddech fel physygwr
cyfarwydd iawn.

Fel hyn, pe byddai i ni ond ystyried hel-
aethrwydd doniau naturiol Satan (er eu bod
yn. derfynol, am mai ereadur ydyw), a'r

chwanegiad a wnaeth atynt, trwy astud-
rwydd ac ymarferiad dros gynnifer mil o
flynyddoedd, nid edrychem ar ei ragddy-
wediadau fel prophwydoliaethau, ond yn
hytrach fel sylwadau ac esboniadau ar y
testyn byr a thwyll o achosion naturiol ; ac
ni a

:

i cyfrifem ef yn naturiaethwr dysgedig

wedi eu cloi i fyny ym mysg trysorà
dwyfol ewyllys o ran y raoddfy digwyddi
A chyfryw ydyw y prophwydoíiaethai
gawn yn yr Ysgrythyrau sanctaidd

; yrl
sydd brawf eglur o'u dwyfol darddiad.
mae yn rhaid eu bod yn dyfod oddi \*

Dduw, gan eu bod yn mynegi i ni bethau
gwyddai neb ond Duw, ac oedd yn ym<
bynu ar ei ewyllys ef i gael eu trefnu. I
ond Duw a alíasai ddywedyd i Abrahan
le y byddai ei hiliogaeth, a pha betr.

bennodol a ddigwyddai iddynt bedwar
mlynedd ar ol ei farwolaeth ef ? O blt

cymmaint a hyny o amser o'r blaen J"
odd hysbysrwydd am eu gwaredigaeth
Aipht : Gen. xv. 1 3 ; yr hyn yn oì byr
gyflawnwyd yn fauwl ar y dydd a rag'

nodwyd: Ecsod. xii. 41. Mor ryfeddol

y prophwydoliaethau am Grist y Messì
yn y rhai y mae ei berson, ei enedigaetl
fywyd, a'i farwolaeth, hyd at y munyd
amgylcliiadau o honynt wedi eu gosod i ]

lawer o oesoedd cyn ei ddyfod i'r byd,
r el hyn, md oeddy peth a fynegoddy diafol fanwl a phennodol a chan yr efengylwy
ì Saul, a ddigwyddai iddo ef, ei fyddin, a'i i hunain, oedd yn cydymdaith âg°ef, a
deyrnas, ond yr hyn a allai gasglu yn rhes- i 'rweled â'u llygaid yr holi bethau a wna
ymol oddi wrth y pethau oedd yn hysbys owyd. Ac er y geìlir meddwl am rai t
ganddo

; sef ei wrthodiad gan Dduw, ac
eneiniad un arall trwy orchynwn Duw

ond nid yn haeddu yr enw o wirbrophwyd.
Yn ail, os na chaiff ei fynag oddi wrth
achosion naturiol, yna efe a dn ei gasgliad
oddi wrth achosion moesolagwladol; y°rhai
o'u cymmharu â'u gilydd gan ben mor gyf-
rwys a'i un ef, a roddant iddo yn fynych
gynuorthwy a mantais fawr i ddyfalu y
peth a fydd yn dra thebygol o ddyfod i ben

fod
yn frenin yn ei le

;
ynghyd â'r uchder a'r

llawn fesur y gellid meddwl fod pechodau
Saul y pryd hwn wedi cyrhaedd, gan ei fod
yn ymgynghori â dewines ; hefyd llu mawr
o'r Philistiaid yn ymfyddino i'w erbyn ; a'i

wroldeb arferol yntau yn pallu, nes oedd yn
debycach i ddrwgweithredwr yn rhwym â
Dyftetheiriau cydwybod euog, yn myned i

gyfarfod dienyddwr a'i ddyrnod marwol,
nag i gadben. dewr a fyddai yn disgwyl
rhanu ysbail ei elynion. Y mae yr holl
bethau hyn, o'u gosodynghyd, yn gwneuth-
ur yn eglur y gallai y diafol fy'negi iddo ei

ddedfryd, heb ddawn prophwydoliaeth. Yn
drydydd, ac yn olaf, fe all Duw ddadguddio
pethau i ddyfod i Satan ; ac y mae yn
gwneuthur hyny weithiau ; megys pan fydd
am ei gymmeryd yn offeryn i gyilawni
rhai o'i fwriadau : ac ni chyirifech chwi y
dienyddwr yn brophwyd, pe dywedai wrth
ryw ddyn y caiff dori ei ben neu ei grogi
ar y diwrnod a'r diwrnod, pan y mae gan-
drio warant o dan law y brenin yn ei ap-
pwyntio ef i wneuthur y gwaith. Fel hyn
y gallasai Satan fynegi i Iob ym mlaen llaw
pa gystuddiau trymion a ddigwyddent iddo
yn eicr yn ei feddiaunau, ei weisioD, ei

iu a ragddywcdwyd am dano, gau
fychain a diystyr ydynt ynddynt eu hm
na haeddent mo'u crybwyll mewn
phwydoliaeth mor oruchol ; megys ei *
yn marchogaeth ar asyn : Zech. ix.

werthu am ddeg ar hugain o arian ; a ph
"maes y crocìienydd" â'r rhai hyn
hyny : Èech. xi. 12, 13; a chadw ei es

yn gyfan, er tori esgyrn y rhai a ddicn

odd gydag ef
; y rhai hyn, meddaf

cyffelyb, er y gallent ymddangos ynd
eu hunain yn bethau diystyr, etto os

bwysir diben eu crybwyíliad, ni a
[

weled fod ar ein ffydd wan eisieu eu
mhorth i'w chryfhau mewn cred o'r

phw}rdoliaeth. Yn wir, y mae rhan fí

bwys y ddadl o blaid gwirijnedd a dw
deb y bropliwydoliaeth, yn troi ar y c

au bychain hyn : o lierwydd po lleiaf

;

pethau ynddynt eu hunain, mwyaf tr

iol a chratfsydd raid i'r llygad hwnw
fedrai eu gweled o'r fath bellder mawr
allai ond dealltwriacth aunherfynol wn
ur hyn ! Ac yn awr, yr wyf yn gob(

na feiddia neb ofyn, Pafodd y gallwn^
a oedd y fath brophwydoliaethau yn
cyhyd o flaen amser cu cyílawniad,

chawsant eu rhoddi yn fiugiol i mev\n
i'r pethau hyn gael eu gwneuthurí
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lîynt ar goflyfrau cyhoedd gan eglwys yr

4ewon ; ac nis gwadwyd mo honynt gan

mi oedd mor galed a gwadu Crist yn eu

fäeb. Ac yn ddiau y mae yr un ystyr-

li yma yn y clorian gyda'r lleill, yn
.eud y d'dadl sydd gëhym yn fwy na

fsau ; scf fod y prophwydoliaethau

j
dros gymmaint o amser, yn cael eu

ilen ar gyhoedd, ac mor hysbys
;
yn gan-

fl, nad oedd bossibl i Satan fod heb wyb-

i
Lm danynt, nac heb gyffroad o'u hachos,

neuthur ei egni at rwystro eu cyílawn-

;
gan fod ei holl deyrnas mewn enbyd-

dd, nes bod yn rhaid iddi gael ei difetha,

i eithr iddo allu attal y rhai hyn. Ac
lyn i gyd a'i ymgais dibaid i'w herbyn,

rfod iddynt oll esgor mor ddiangol yn

lawn amser ; îe, amryw o honynt trwy
gwir elynion yn offerynau i ddwyn hyny
|u ; fel y gwelwn yn Act. iv. 27, 28. Ÿma
tae doethineb a gallu y Duwdod yn tori

o, mewn pelydrau mor gryfion o oleuni a

iwf, fel nad oes neb o elynion yr Ys-
ihyrau yn dymuno tremio arno.

PENNOD VI.

yW darddiad yr Ysgrythyrau yn amliog yn eu
halhrawiaethau.

fdd. Y rhan athrawiaethol o'r Beibl

:

li yr hyn nid wyf yma yn meddwl ond
lfaeni a'r egwyddorion hyny o ffydd a
lir ger ein bronau yn y Beibl, i'w credu
coíleidio gan bawb a ddymunent fywyd
wyddol. Y mae gogoniant dwyfol i'w

ìà ar wyneb y rhai hyn : mor oruchel

nt na ddichon un creadur fod yn awdwr
hynt. I roddi esamplau mewn ychydig,
lle y cwbl. Yn gyntaf, am Dduw ei

,
yr hwn yw prif wrthddrych ein ffydd.

f
ond Duw all fynegi i ni pwy ydyw a
beth yw ei natur ef l Fod Duw yn bod,
iaddefaf, sydd wirionedd a all rheswm
iriol ei chwilio allan ; ie, y mae ei allu

Dduwdod yn wers a ddysgir yn ysgol
ir, ac i'w darllen yn llyfr y greadigaeth.
I mor hir y bydd dynion sydd heb addysg
^enacb, yn cyrhaedd gwir wybodaeth o
iw, er lleied yw eu cynnydd, ni a allwh
id yn y cenhedloedd truain

;
ym mysg y

y mae y philosophyddion doethaf wedi
gos y fath hurtrwydd wrth ymbalfalu o
çylch yr un egwyddor o oes i oes ; ac etto

allu cael y drwg ; fel y crybwylla yr
stol pan y dywed, " Nad adnabu y byd
y ddoethineb mo Dduw ;" 1 Cor. i. 21.

I am y Drindod o bersonau yn y Duw-
dyma uchder na allodd calon dyn

ed gyfeirio ato, na chymmaint a breu-
/ydio, nac unwaith feddwl am dano ; fel

) parhau am byth yn anwybodus o hono

a fuasai raid i'r byd, oni buasai i Dduw ei

ddadguddio. A'r un peth sydd i'w ddy-
wedyd am bob gwirionedd efengylaidd

:

lesu Grist yn Dduw-ddyn, cyfiawnhâdtrwy
ffydd yn ei waed, a'r holl drefn o ras ac
iachawdwriaeth drwyddo : y maent oll yn
wirioneddau na ddaeth i galon rhesymwyr
doeth y byd erioed i feddwl am danynt'. Ac
am hyny nid yw ryfedd fod plentyn bach
dan bregethiad yr efengyl, yn gwybod dir-

gelion nas gwyddai Plato ac Aristotle ; o
herwydd na chyrhaeddir mo honynt trwy
ein gallu a'n diwydrwydd, ond mai rhodd
ddwyfol a goruwchnaturiol yw y dadgudd-
iad o honynt. Ië, yn awr wedi iddynt gael

eu dadguddio, O ! fel y mae ein rheswm yn
llygadrythu arnynt, fel opiniynau sydd yn
bellenig, a dieithriaid hollol i'w ddychym-
mygion naturiol ef ! ie, fel pethau rhy fawr-

ion iddo ddal gafael arnynt, a'u hamgyffred
â'i rychwant byr ! A lle na byddo gras yn
feistr i'w gadw danodd, fe fydd oddi ar hyn
mor sarug a hyf, a gwrthddadleu yn erbyn

y possiblrwydd o'u bod yn wir, am ei fod

ef ei hun yn anabl i'w mesur. Fel pe dy-
wedai y ddylluan nad oes dim goleu yn yr
haul, am fod ei llygaid gweiniaid hi yn
methu edrych arno. Gwirioneddau yw y
rhai hyn i'w credu ar dystiolaeth yr hwn
sydd yn ei dadgan, ac nid i'w croesawu
neu eu gwrthod fel y byddant yn cyttuno,

neu yn anghyttuno, â phortread ein rheswm
ni. Y mae yr hwu a drinio y rhai hyn â'i

reswm, ac nid â ffydd, yn debyg (cyffelyb-

iaeth Chrysostom ydyw) i'r gôf a gymmerai
ei haiarn poeth i fyny â'i law yn lle â'i efail.

Pa beth a all hwn ddisgwyl gael ond llosgi

ei fvsedd ?

PENNOD VII.

Dwyfol darddiad yr Ysgrythyrau yn cael ei hrofi

oddi wrth y rhan orchymynol o honynt.

Y bedwaredd ran a'r olaf, yn ein dosbarth-

iad o'r Ysgrythyr yw y rhau orchymynol,
neu hono sydd yn cynnwys gorchymniion a
rheolau. Ac fe geir fod hon yn dwyn ar-

graff dwyfolder ar ei thalcen, a hyny mewn
llythyrenau mor eglur ag un o'r lleill, os

gwnawn ond ystyried y ddau beth hyn :

sef dirfawr eangder gorchymynion y Beibl

;

ac hefyd eu purdeb difrycheulyd.

DOSB. i.

laf. Eu dîrfawr eangder ; yr hwn sydd
yn gyfryw, na allodd dim cyfreithiau dynol
erioed ymhoni ei gyrhaedd, hyd yn oed y
rhai a gyhoeddwyd gan benaduriaid mwyaf
y byd. Pa le y mae y brenin a aeth erioed

ynghyd â'r gwaith o osod cyfreithiau i holl

ddynolryw ? Oni ddarfu iddynt yn hytr-
ach, yn eu brenhinol ordinhadau a'u cyfreith-

iau, olygu y gwledydd enwedigol hyny
;

a'r
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bobloedd, coelbren pa rai oedd wedi syrthio
o fewn cylch eu llywodraeth ? O'r holl
ymherodaaetb.au a fu erioed yn y byd, yr
un ftufeinig oedd yn ddigymmhariaeth y
fwyaf

; ac etto pan oedd adenydd yr eryr
Rhufeinig yn eu lawn dwf, ni allent ym-
ledu dros fwy na'r drydedd ran o'r byd
yma. A pha mor ofer ac ynfyd a fuasai 'i'r

ymherawdwr gynnyg gwneud cyfreithiau i

genhedloedd nad oeddyut yn eu adnabodef,
nac yntau hwythau 'l Ünd yn yr Ysgrythyr
cawn y fath gyfreithiau ag sycíd yn perthyn
i holl ddynolryw, pa le bynag y maent yn
byw, ac sydd hefyd wedi eu oyhoeddi Ue
na welwyd y Beibl erioed. Eu sain a aeth
trwy yr holl ddaear, a'u geiriau hyd eithaf-
oedd y byd. Nid yw llawer o'r cyfreithia» a
geir yn yr Ysgrythyrau sanctaidd, ond ail a
thecach argrapliiad o'r hyn a gafwyd yn ys-
grifeuedig yng nghydwybodau meibion a
merched cyn i'r Beibl ddyfod allan. Felly,
03 o Dduw y mae y cyfreithiau hyny a ar-
graffwyd mor ddwfn yng nghydwybodau
holl blant Adda

;
yna rhaid addef i'r Ys-

grythyr ddeilliaw oddi wrth Dduw hefyd.
Ym mhellach etto, megys y mae y Beibl yn

|cyiumeryd holl ddynolryw mewn llaw, ac
yn gosod ei rwymau ar bawb, uchel ac isel

radd, cyfoethog a thlawd, felly y mae ei

gyfreithiau yn rhwymo yr holl ddyn
; y

galon a'i thu mewnol feddylian, yn gystal
â'r dyn oddi allan. Yn wir, y gaìon yw y
deiliad penaf, ffycldlondeb pa un sydd yn
cael edrych fwyaf am dano yn rheolau y
Beibl. Y mae y gorchymynion sydd yn
cynnwyfl ein dyledswydd at Dduw, yn gofyn
i'r cwbl gael ei wneuthurâ'r galon a'r enaid.
Os gweddiwn, rhaid i hyny fod yn yr ys-
bryd (locm iv. 23), onid e, ni thâl ein gwaith
ddim ; o blegid yr ydym yn troseddu cyf-
raith gweddi. Os cyfraith fydd yn perthynu
i'n hymddygiad at ddyn, y galon fyth a ol-

ygir yn benaf :
" Na chasâ dy frawd yn dy

galon;" Lef. xix. 17. "Na felldithia y
brenin.yn dy feddwl ;" Preg. x. 20.
A chyttunol â hyn yw yr addewidion a'r

bygythion sydd yn canlyn gorchymynion y
Beibl (fel y rhedweliau yn canlyn gwythien-
au y corph) i'w cadarnhau a'u cymmhell

;

y mae addasrwydd ynddynt i'r gorchymyn-
ion hyny : gan fod eu gwobrau a'u cosped-
igaethau yn gyfryw ag sydd yn golygu yr
ysbrydol gy.flawniad neu esgeulusdra o hon-
ynt :

" Gwyn eu byd y rhai pur o galon
;

cauys hwy a wclant Dduw ;" Mot. v. 8. Nid
gwyn ou byd y rhai glftn o ddwylaw, er i'w
calonau fod yn aflan % fíiaidd. Felly Mal.
i. 14; " Melldigedig yw y twyllodrus, yr
hwn y raae yn ei ddiadell wryw, ac a adduua
ac a abertha nn llygredig i'r Arglwydd." Y
íwyllodrus yma yw y rhagrithiwr, sydd y.n

rhoddi i Dd'iw y croen yn lle yr aberth
;

llun dyied'j-.'.ydd yn lle y sylwedd ; culder
ci uíi'.dd-docl allanol, yn Ue brasder y tu

mewnol ddyn, sef ufudd-dod y galon.
megys mai y nôd peuaf y cyfeirir y rhail
ato, neu i'w erbyn, yw ufudd-docì neu

i

ufudd-dodygalon, felly r.stordy neuylh
ì ba un y tywallt y naill ei bendithion.
ilall ei melldithion, yw yn benaf yr en
a'rysbryd: " Y rhai a geisiant vr Àrglwj
a'i mohannant ef ; eich calon 'fydd byw
dragywydd ;" Salm xxii. 2().| "A phan y
och Jiyn, y llawenycha eich calon ;" 1
lxvi. 14. " Dod iddynt ofid calon

; dy f
dithiddynt;" Galar. iii. 65. Yn awr, ew
ysiwn wybod, pa ddyn a acth eriocd yngj
â llunio y fath gyfreithiau, yn eysîa
darparu y fath wobrwyon ag a g\rhaed
eneidiau a chydwybodau dynion. Yn dd
pe byddai i ddyn marwoì (bydded ei

mwyaf o benaduriaid y byd) wnefl
deddf yn gorchymyn i'w chìeiliaid ei g;

â'u holl galonau a'u heneidiau, ac na fei
ient dan boen ei ddigllonedd trymaf gix
awu meddwl bradwrusyn erbyn ei frenhi
bersonyneu heneidiau, ond\n ddioed
gyfaddef o'i flaen, onid e y cìialai efe
achos

: fe haeddai hwnw gael mwy
chwerthin am ben ei falclider a'i ynfydrwi
na Xerxes a fwriodd ei lyfietheiriau i

yr Hellespont, i gadwyuo y tonau auhym
dan ei awdurdod : neu Caligula, a fygy
iodd yr awyr os beiddiai wlawio pan 'fyd

efe ar ei ddifyrwch
;
yr hwn, er hyny dn

ofnog, ni feiddiai gymmaint ag edrych
awyr ei hunan pan fyddai yn tarauu. Ì
sicr, fe fyddai llctty y gorphwyllog yn i

addas na gorsedd a pludas brenin i'r f

ynfydyn, a groesai ei reswm mor be
thybied fod medcìyliau a chalonau o fc

ei diriogaeth a'i lywodraeth ef. Pa ach
neb ofni y fatli gyfraith, pan nad oes *

ond y troseddwr ei hun a all ddwyn fr

iolaeth am y weithred ? Yn wir, fe 'fu A"
fwriadodd ddwyn bywyd eu tywysog, oo
ddaliwyd gan eu cydwybod eû hunain, a
yrwyd i adrodd a chyfaddef eu rneddy)
drygionus cyn y gallasai neb arall eu^
huddo (mor gyssegredig yw personauì
eneiniog Duw) ! Ond nid oddi wrth awd
àoà dyn na'i gyfraith yr oedd hyn ; <

oddi wrth arswyd Duw yn cydio yn euc
wybod am dori ei gyfraith ef : yr hon
wir sydd nid yn unig yn rhwymo breicl:

deiliaid rhag lladd, ond eu calonau hc
rhag melldithio brenhinoedd yn ystai

oedd y meddwl. Hon yw y gyfraith s,

yn rheoli yng nghydwybodau y gwaeB
ddynion : genfa ydyw â'r lion y mae I
yn dofi y pechaduriaid gwylltaf, ac
ffrwyno mor dn fel nad allant mewn
modd ei hysgwyd o'u penai^ Digoi

brawf mai o Dduw y tarddodd.
DOSB. II.

2il. Y mae purdeb difrycheulyd gorcb,

ynion y Beibl, yn brawf mor gadarn
o'u dwyfol darddiad. Duw yw y Sai
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xliii. 1 5. Efe yn unîg sydd yn ber-

I sanctaidd :
" Y nefoedd nid ydynt

n ei olwg ef ;" Iob xv. 15. Efe a ddichon

d ynfydrwydd," liyd yn oed "yn erbyn
;
gylion " (lob. iv 18), y rhai y mae yn
ldÍ a feddylir wrth y nefoedd yn y lle a

/à o'r blaen ; o blegid er na phechasant
d, etto y mae ynbossiblygallentbechu

y gwnaeth rhai o'r un gradd) pe na
t yn cael eu cadw rhag hyny trwy ras

rnhaol. Ac megys mai Duw yw yr unig
on sanctaidd, felly yr Ysgrythyr yw
lig lyfr sanctaidd

; y mae ym mhob un
ei gajugymnieriadau i'w diwygio wrth
:
w öra yr Arglwydd sydd lân, yn par-

yn dragywydd ;" JSalm xix. 9. Hyny
jair yr Arglwydd sydd lân, a elwir yn
yà (neu ofn) Isaac, am ei fod yn wrth-
îh ei ofu : Gen. xxxi. 42. Y mae y
yn lân ; a chraffwch, y mae yn parhau
ragywydd ; hyny yw, fe fydd, ac fe'i

elly bob amser.
tnae gwaddod a gwaelodion i'w cael yn
feniadau duwiolaf y goreu o ddynion,
l y safont ennyd dan sylw llygad man-
>nd y mae y Beibl yn cael ei osod o
golwg a barn pob math o ddynion, etto

wy^ yp gynawn roddi yn r

ei (erbyn yr
ìurdeb iieiaf. Y mae mor lân a phur,
raae yn gwneuthur eneidiau aflan yn
r,t

Sancteiddia hwynt yn dy wirionedd
;

I sydd wirionedd ;" loan xvii. 17. Fe
eth a fyddo yn fudr ynddo ei hun
i ein dillad a'n cyrph yn lân; ond
i'r peth a buro ac a lanhao ein heneid-
d ei hunan yn gwbl ddihalog. A dyna
nae y Beibl. Nid oes ynddo ddim a
t y cnawd, neu a rydd danwydd i un-
chwant. JS

Ta: y mae yn rhoddi pob
d i'r cleddyf, ac yn gwànu trwy lwyn-
holl bechaduriaid, mawrion a bych-
ihuý. viii. 6). " Canys syniad y cnawd,
oîaetb yw ; a syniad yr Ysbryd, byw-
•hangnofedd y\v." Fel mai da y dy-
Id Athenagoras, Ni all un dyn a elwir
jpfcion fod yn ddrygionus heb fod yn
ithiwr. O herwydd nid yw y Beibl,
broffesedig ei ffydd a'i ymarweddiad,
liatau iddo gofleidio un athrawiaeth
rn ffals, nac yrnarferiad sydd yn llygr-
ac ansanctaidd. Dyma beth nad oes
ristionogaeth yn unig a all ymogoneddu
. Yr oedd y cenbedloedd yn cael eu
,in i lawer o ffieidd-dra, hyd yn oed
i crefydd a'r duwiau a addolent, Nid
Id eu bod mor anifeilaidd ac anianol
bucheddau, pan mai duwiau meddwon
an oeddynt yn eu gwasanaethu ; a
)edd dirgelion eu crefydd mor erchyll

, fel na feiddient adael i bawb yn gy-
ì eu gwybod, am fod eu harogl yn rhy
^drygsawrus i'w ddioddef gan neb
ít'i synwyrau heb eu cwbl golli, a'u
liau anneallus heb eu llwyr dywyllu

trwy farn Duw arnynt. Ond nis gall y
Cristion fwrw y bai am un o'i bechodau ar ei

Dduw, yr hwn nid ydyw yn temtio neb i

ddrwg, ond sydd yn perffaith gasau gwaith
anwiredd, a'i weithredydd hefyd, nac ar ei

Feibl, yr.hwn sydd yn damnio pob pechod i

bwll uffern, a phaAvb a fydd yn byw ynddo
(Rhuf. ii. 9): " Trallod ac ing ar bob enaid
cìyn sydd yn gwneuthur drwg

;
yr Iuddew

yn gyntaf, a'r Groegwr hefyd : eithr gogon-
iant, ac anrhydedd, a thangnefedd, i bob un
sydd yn gwneuthur daioni ; i'r Iuddew yn
gyntaf, ac i'r Groegwr hefyd." ! pwy a
allai fod yn awdwr y llyfr bendigaid yma,
ond y bendigedig Dduw ? Os darfu i un
creadur ei wneuthur, yr oedd efe naill ai yn
greadur drygionus ai yn un oedd yn sanct-
aidd. Ond yn gyntaf, nis gall un creadur
drygionus fod yn awdwr o hono, nac angel na
dyn. Yn sicr, ni fuasent byth yn cymmer-
yd cymmaint o boen i dynu i lawr eu teyrn-
as dywell eu hunain. Dyna yr amcan mawr
sydd yn y Beibl o'i ddechreu i'w ddiwedd

;

a phe byddai yn ffrwyth eu hymenydd
hwynt, diammheu, fel y mae pawb yn caru
ei blentyn ei hun, y buasent hwythau wedi
dangos mwy o gariad ato nag a ddarfu idd-
ynt hyd yn hyn. Y mae y llid anghym-
modol a ddangosodd Satan a'i blaid o anwir-
iaid yn y byd, ym mhob oes at yr Ysgryth-
yrau, yn arwydd digon amlwg nad oddi
wrthynt hwy y tarddasant. Na, na : ni
ddichon d}rrchafu sancteiddrwydd yn y byd
gydsefyll â chynnydd achos yr ysbrydion
afian a dynion drygionus. Ni feiddiodd

y diafol, er hyfed yw, erioed hòni hawl i'r

dryll sanctaidd a nefol yma. Ond pe
gwnai, y mae y disglaer brydferthwch sanct-
eiddrwydd sydd yn pelydru oddi wrtho yö
ddigon i beri i bob un fyddo yn ei synwrau
anghredu fod yr ellylì du hwnw yn dad
iddo. Y mae yn dra naturiol i bob creadur
genhedlu ei gyffelyb ; a pha gyffelybrwydd sy
rhwng goleuni a thywyllwch, hawdd'ydyw
barnu. Nis gall un creadur sanctaidd
chwraith fod yn awdwr o hono, pa un bynag
ai angel ai dyn. A allwn ni feddwl y bydd-
ai i greaduriaid â'r wreichionen leiaf o gar-
iacl Duw, neu o ofn ei fawredd yn aros yn-
ddynt, feiddio gosod ei enw gogoneddus e£

yn ffugiol wrth eu gwaith, a thwyllo y byd
â'r fath gabledd a chelwydd anferth, a dy-
wedyd, Fel hyn y dywed yr Arglwydd, pan
mai nid Duw oncl hwy eu hunain ydyw yr
awdwyr? A allai y digywilydd-dra a'r

drygioni rhyfygus hyn darddu oddi wrth
ddyn sanctaidd neu angel ? diammheu, nis
gallai. Ac ym mhellach, a feiddiai un cre-
adur sanctaidd roddi y fath somedigaeth ar
y byd, ac yna bygwth llid a dialedd ar y rhai
a lefarant yn enw Duw heb eu danfon gan-
ddo fel y mae yr Ysgrythyr yn mynegi ?

Fe lyngcodd y ddaear Corah, a'i dorf ddryg-
ionus, am gymmeryd arnynt feddu awdur-
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dod oddi wrth Dduw i arogldarthu yn gystal

a'r offeiriaid ; ac yu sicr ni buasai yn arbed

Moses ei liun, pe buasai efe yn üefaru yn

euw Duw yr liyn ni chafodd ganddo ef, ond

oedd wedi ei ddychymmygu ganddo ei hun-

an. Fel hyn, ni a welwn nas gall un creadur,

da na drwg, angel na dyn, fod yn awdwro'r

Beibl ; felly, nid oes neb yn ol ond Duw ì'w

arddel; a hyn y mae efe yn ei wneuthur

trwy wyrthiau digon i argyhoeddi hyd yn

oed atheist, mai oDduw y tarddodd.

PENNOD VIII.

Priodoìdcr neu addasrwydd yr Ysgrylhyrau i

chwilio y galon.

Yr ail brawf i amlygu dwyfol darddiad yr

Ysgrvthyrau, a gymmeraf oddi wrth yr

effeitíiiau goruwchnaturiol a barant. JNi

ddichon dim fod yn achos o effaith uwch ac

amgenach na'i natur ei hunan. Gan hyny,

os gallwn gael fod effeithiau sydd uwch law

cyrhaedd gallu un creadur wedi deilhaw

oddi wrth yr Ysgrythyrau, yna bydd yn

amlwg fod y Beibl ei hunan yn oruwcn-

naturiol—nidynair o eiddoun creadur, ond

o eiddo Daw ei hun. Yr hyn a ddywed y

Salmydd am y taranau (uchel lef natur yn

y cymmylau) a allwn gymmhwyso at let

Duw sycìd vn llefaru o'r nef yn y Beibl

:

Llef yr Argiwydd sy mewn grym, ac mewn
prydferthwch ; y mae yn dryllio y c«drwydd

L-brenhinoedd a theyrnasoedd. Y mae yn

gwasaaru y ffiamau tân. Fe ddarfu 1 r

merthyron sanctaidd âg unystenaid o'rdwfr

ysbrydol yma, ddiffodd fflamauangerddolyr

elfen wylit hono, lle y taflodd eu herhdwyr

hwynt. Gwna i anialwch y byd diffaeth a

drygionus grynu; cedyrn galonau y pech-

aduiiaid balchaf i fod fel dail y coed, pan

eu hysgydwir gan wynt ; ac fe ddwg loesion

yr enedigaeth newydd ar y rhai na ddarfu

i'w calonau erioed o'r blaen arswydo rhag y

troseddau mwyaf erchyll. Y mae yn di-

noethi y coedydd, ac yn hela pechadunaid

allan o'u llochesau a'u noddfeydd celwydd,

lle y rhedant i ymguddio rhag gwaedd a

chri dialedd dwyfol. Ond i lefaru yn fwy

neillduol a gwahanredol : y mae pedwar o

effeithiau a berir gan y gair ar galonau dyn-

ion, ac ydynt oll yn proü ei ddwyfol dardd-

laf. Y mae yn y gair awdurdod calon-

dreiddiol, fel y mae yn chwalu ac yn chwilio

i gydwybodau dynion : fe edrych i negeswr-

iaeth ddirgelaf y galon, ac a fynega 1 111 yr

hyn a wueiom yn ystafell ein gwely, fel y
gwnaeth Eliseus am frenin Syria : 2 Bren.

vi. 12. Fe ddaw lle na ddichon gwarant un

brenin awdurdodi ei swyddwr i chwilio, sef

i mewn i'r galon. Yr ydym yn darllen fod

Crist wedi dyfod at ei ddisgyblion,

drysau yng nghauad, ac wedi sefyll yn

canol : Ioan xx. 19. Fel hyn y gwna
gair, (pan fyddo pob drws yng nghauad

na ddichon un dyn wybod am yr liyn fyS

ar led yn y fynwes), fe ddaw i mewn y
mhen y pechadur heb ofyn ei genad, ac asj

yng nghanol ei fwriadau a'i gynghorionff

gelaf, gan ddywedyd wrtho yn ei wyne

fel Eliseus wrth Gehazi, "Ouid aeth

Ilygad gyda thi, pan wnaethost y pe

yma a'r peth arall l Mor fynych y ni

pregethiad y gair yn egluro dirgeli

calon pechadur ac yn dattod ei^ dyblj

ion hi: fel pe buasai y gweinidog -wcdi b

yn sefyll wrth ei ffeìiestr ef ac yn gwel

ei helynt gartref ; neu ryw un adrodd
;

traeon wrth y pregethwr ! Mi a wn am:

na chredant i'r gwrthwyneb, ond bod

gweinidog wedi cael hysbysrwydil o'u can

au drwg, ac yn annelu ei ymddid<lan at

bronau hwy, pan oedd yntau mor ddieit

i'w hymddygiadau a phe buasent yn b

yn America, ac yn unig yn saethu ei g

yddon fel y neb a darawodd Ahab, yr h

a dynodd mewn bwa ar ei amcan heb !

nelu at berson un dyn. ba le y dichoi

priodoldeb yma ddeilliaw ond o Dduj
hwn sydd yn ei hawlio fel ei briodob

anghyfranadwy ei hun {íer. xvii. 1

«Myfi yr Arglwydd sydd yn chwilic

galon." Y mae Duw yn y gair, ac am h.'

y mae yn medru ei ffordd rhwng cyssyllti

au y Uurig, er ei ddanfon ar autur allai

fwa dyn. Pe jydlai un creadur gael dyfo

rydd i'r ystaí'd ddirgel hon, y galon ; y

afol, gan ei fod yn ysbryd ac o'r fath o

cratf a threiddiol, fyddai y tebycaf i fod

un hwnw ; ond y mae yntau wedi ei

allan o hon, er yn wir y gall efe ysbioi']

tafell nesaf ati. Yn awr, os Duw yn l

a all chwilio y galon, yna rliaid yw

y gair a wna yr un peth, yn tarddu i

wrth y Duw hwnw, ac nid oddi wrth

arall. Pwy arall a all wneuthur agori»

y clo yma, heb law yr hwn a yr
yr holl ranau o hono 1 Pe byddech 1

cloi i fyny swm o arian mewn cist, ac

neb o'r holl fyd, ond un gyda chwij

hunan, yu gwybod am y lle dirgel y cadi

och yr agoriad ynddo ; os cawsai yr a«o

yma ei gymmeryd ymaith, a'r gist ei ni

a'i hanrheithio, nid hir y byddech yn

nad gwaithpwy ydoedd. Felly pan y b;

och yn cael eich calon wedi dattod ei chlc

meddyliau dirgelaf ynddi wedi eu g
ger eich bron yn y gair, chwi ellwcfc

hawdd benderfynu fod Duw ynddo.

mae yr agoriad a wna hyn o'i \. neutho

ef, yr hwn ywyr unig un, heb law eich hu

a yr am gyfrinach eich calon, ac a wtt

ddirgel ym'deithiau eich tu mewnol Q

Pwy ond efe a all ddanfon ysblAT moi

iongyrchol i'ch lioches gudd, lle y mae
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orau o dywyllwch yng nghadw allan o

r y byd ? Ý mae dau fath o ddirgelion

adguddia y gair.

if. Yr hy. a yr calon dyn ei hun, ac

im creadur heb law efe. Fel hyn, fe fy-

>dd Örist i'r wraig o Samaria yr hyn ni

íai ei chymmydogion roddi yn ei herbyn
;

r hyn hi a farnodd ei fod yn brophwyd,

irr í)uw. Ac oni allwn ninnau farnu fod
rsgrythyr yn air Duw, gan ei fod yn

(

eud yr un peth?

jil.) Y pethau hyny nad yw çalon dyn ei

jyn eu gwybod. Dywecíir, " Mwy yw
r na'n calon ; ac efe a yr bob peth ;"

an iii.' 20. Y mae efe yn gwybod mwy
ianom, na nyni am danom ein hunain.

onid yw y gair yn chwilio gwaelod y
n, ac yn dwyn i fyny oddi yno y brynt-

chafodd llygad y gydwybod erioed o'r

olwg arno, ac nad allasai hi byth ei

od chwaith heb gynnorthwy y gair

if. vii. 7): " Nid adnabuaswn i dra-

int, oni bai ddywedyd o'r ddeddf, Na
chwanta." Ac os ydyw y gair yn cael

yr hyn nas galí calon dyn ei hun
u arno, onid yw hyny yn brawf fod

ynddo ? Yn wir, dyma fel -y mae yr

Dostol yn ymresymu yn l Cor. xiv. 25,

l son am allu y gair a bregethir i agor

lon :
" Felly y gwneir dirgelion ei galon

n amlwg (medd efe), ac feliygan syrthio

wyneb, efe a addola Dcìuw, gan ddy-

'fá
fod Duw yn wir ynoch.

PENNOD IX.

îolder y gair i ddefroi a brawychu ygydwybod.

LITH arall a ddengys y gair ar ysbryd-
dynion, a'r hyn sy brawf o'i ddwjl

diacl yw, ei awdurdodol weithre liad ar

dwybod i'w hargyhoeddi a'i brawychu.
ell ydyw y gydwybod nad oes dim offer

el a dclichon ei ysgyd, ond a fyddo o

athuriad Duw. Nid oes un awdurdod
r iddi ymostwng ond yr un sy'n llyw-

ethu y nefoedd a'r ddaear. Ÿr hwn a
rfogo y cryf arfog, y mae yn rhaid ei

yn gryfach nag ef ; a'r hwn a feistrolo y
vybod, y mae yn rhaid ei fod yn fwy na
ac felly y mae Duw yn unig: 1 Ioan iii.

Yn awr, gan fod y gair yn abl i ysgwyd
yllio y gallu hwn o eiddo yr enaid sycld

wrthod plygu i neb ond Duw, prawf y

w

o Dduw y deilliodd ; a bod y gair yn
jos y fath awdurdod ar y gydwybod, sy
mmheuol. Onid ydym ni yn ei weled
;

eunyddiol yn ceryddu y pechaduriaid
haf, nes y byddont yn cwynfan ac yn
eddi dan ei hargyhoeddiadau fel plent-

lan y wialen ? Ië, onid yw yn eu lladd

ollol, nes ydynt yn syrthio yn feirwon, ar

waithDuwyn gollwng un daran o'i gyfraith

ar eu penau. " Adfywiodd pechod a min-
nau a fu'ni farw," medd Paul : R/iuf. vii. 9.

Efe, yr hwn oedd o'r blaen yn ddyn hoew,
ac mor helaeth arno, yn ol ei dyb, o ran ei

gyflwr ysbrydol, a Iob o ran petháu allanol,

pan oedd ganddo ei ddiadelloedd a'i fiutei-

oedd, ei feibion a'i ferched, iechyd a llwydd-
iant, a llaw Duw etto heb gyffwrdd â hwy:
ond pan ddaeth y gyfraith i'w gyhucldo hyd
adref o'i bechod, hi a ddiosgodd ei gydwy-
bod mor noeth ag oedd Iob wedi hyny yn ei

gyflwr allanol. Y mae lly^ad y dyn yn awr
yn agored i ganfod mor noeth a gwag o
sancteiddrwycìd ydyw : i'e, ei groen gwyn o
fanylrwydd Phariseaidd, ar harddwch pa un
yr ymserchodd mor bell gynt, fel pe buasai
rhyw ail Absalom, heb wrthuni arno, y mae
yn awr yn ei farnu fel anharddwch cas ; a'i

hunan yn greadur fneiddiaf o achos y cor-

nwydydd a'r llinorod sydd yn ei orchuddio.
Ië, y fath awdurdod oedd y gair wedi ei

gael arno, fel y gosododd ef yn grynedig
uwch ben y pydew diwaelod, yn ddiobaith o
hono ei hun a'i gyfìawnder goreu.

A oes gan unrhyw greadur fraich debyg i

hon o eiddo y gair ? Neu, a ddichon un-
rhyw lyfr, ysgrifenedig trwy synwyr dyn,
beri i'r galon grynu wrth yr adroddiad o
hono fel y gwna hwn ? Gwelwn hyd yn oed

y fath wr a Ffelics ar y faingc wedi cael ei

daflu i grynfa, tra yr oedd carcîiaror tlawd
wrfch ei frawdle yn pregethu y gair yma
iddo. Yr anghenfìlod hyn o ddyuion oedd
wedi troedio yng ngwaeu Crist, acynddiys-
tyrwyr o'i athrawiaeth, fel y cyfrifent ei

phroífeswyr hi yn ffyliaidac ynfydion : pwy
ond Duw a allasai beri iddynt ddyfod yn
ddychrynedig eu meddyliau, wrth bigiad
dirgelaidd a roddwyd iddynt dan bregeth
Pedr, a gwaeddi aílan yn y gynnulleidfa
gyhoeddus, "Ha wyr frodyr, beth a wnawn
ni?-" Onid yw hyn yn dwyn ynddo argraff

Duwdod, mor amlwg a phan holltodd Moses

y graig â dim ond gwiaîen fechan yn ei law.

Cwest. Ond fe allai y dywedwch, Os oes

y fath awdurdod yn y gair i gyffroi y gyd-
wybod, pa fodd y mae yn cíigwydd fod
cynnifer o bechaduriaid hynod yn eistedd

mor dawel ac yn cysgu mor swrth dan ei

swn? Hwy a'i darllenant gartref, ac a'i

grandawant lle ei pregethir gyda nerth yn
gyhoeddus ; ac etto, mor bell ydynt ocldi

wrth deimlo dim o'r fath ddaeargryn yn eu
cydwybodau, fel y maent o hyd yn aros yn
ddideimlad ac yn ddiddeall; îe, gallant

watwor y pregethwr am ei boen, ac ys-

gwyd ymaith yr holl fygythion a gjdioedd-

wyd cyn gynted ag y darfyddo y bregeth,

mor hawdd ag yr ysgwyd yr adargi y dwfr
oddi wrtho pan ddeío allan o'r afon.

At. laf. Yr wyf yn atteb fod llawer o
bechaduriaid sy'n }

7mddaugos mor gellweir-

gar yn methu byw cyn ddifyred ag y medd-
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yliech chwi eu bod. Gall llyfr fod wedi ei

rwymo yn hardd ac wedi ei oreuro ; etto, â
dim ond ystraeon aethus yn argraphedig o'i

fewn. Ni wna pechaduriaid addef i ni yr
holl geryddon dirgelaidd a 'ddyry cydwybod
arnynt o'r gair. Os bernwch chwi amHer-
od wrth wychder ei wledd, gellwch feddwl
nad oedd efe yn fyr o lawenydd ; ond ar
amser arall ni a welwn fod ysbryd Ioan yn
rhodio yn ei gydwybod. Ac felly y mae y
gair yn blino llawer un, er eu bod yn ym-
ddangos i ni yn rhai iach eu calon. Yn
nghanol eu chwertliin y mae yn flin ar y
galon : chwi welwch y mellt yn eu hwyneb,
ond y mae y taranau sydd yn rhuo o fewn
eu cydwybod allan o'ch clyw chwi.

^
2il. Maeynddigonibrofidwyfoldebygair,

ei fod yn gadael y fathargraff ar gydwybod-
au rhai, er i ereill ddiangc. Mae un dystiol-

aeth gadarnliaol yn llefaru yn uwch at broíi

mater, na Uawer o rai nacaol at ei wrthbrofi.
Nid offeryn yw y gair a weithia trwy rym
ei rinwedd naturiol ei hun ; ond trwy rym
argraffiad Ysbryd Duw, yr awdwr o hono

;

a'r grym hwnw y mae efe yn ei roddi ar
waitli yn ol ei ewyllys ei hun, fel ag y mae
un gair yn peri i un grynu, ac yn gadael y
llall (ar yr un faingc, fe allai) mor ddigyn-
nhwrf dano ag yw y golofn y mae yn pwyso
arni. Megys y dywedir am ddwy mewn
melin ; felly mewn pregeth, un a gymmerir
a'r llall a adewir ; un a ddarostyngir a'r

llall a galedir: nid oddi wrth ddim anallu-
ogrwydd yn y gair, ond rhydd ddosbarthiad

y Duw a'i piau : fe wna ei negesgyda'rhwn
y danfonir ef ato, ac nid gyda neb arall.

Fel y byddo dyn yn taraw â chleddyf—â'i

wegil neu â'i fin, ddyrnod ysgafn neu drom
—yn ol hyny y bydd iddo dori neu beidio
gwneuthur archoll mawr neu fychan. Mae
y gair yn trywanu y gydwybod, yn ol fel y
byddo yn anr-affedig gan rym a gallu dwyf-
ol. Darfu i'r tri llangc rodio yn y tân, heb
gael eu deifio ganddo : fe ddifawyd ereilí yng
ngenau y ffwrn. A ddywedwn ni, Nid yw
y tân yn boeth, o herwydd i rai gael eu
llosgi ac na chafodd y lleill ? Y mae rhai
heb gymmaiut a sawyr y gair ar eu cydwy-
bodau, er fod fflainau y bygythiad yma yn
ehedeg o ddeutu y clustiau ; ond y mae ereill

yn cael ei gosod ar dân yn hollol gan ei ddy-
chrynfeydd.

3ydd. Annheimladrwydd haiarnaidd rhai
dan ddyrnodiau y gair, nid yw yn beth a
ddylid ei gyfrif i wendid y gair, ond i gyf-
iawn farn Duw, drwy yr hon y mae yn ym-
ddial arnynt am bechu yn erbyn ei argy-
hoeddiadau ; o herwydd, yn gyffredin, rhai

o'r fath hyny sydd â'u cydwybodau mor an-
hawdd i'w trywanu. Gan fod melldith o
grinder oddi wrth Dduw wedi disgyn arnynt,
nid rhyfedd bod eu barnau wedi eu tywyllu
a'u cydwybodau wedi eu serio. Yr oedd yn
gymmaint amlygiad o awdurdod Crist (ac

felly y barnodd eî ddisgyblion), pan dd<
iwyd y ffigysbren â dau neu dri o eiriau

phe buasai wedi peri i un sych a chrinl!

îiaendarddu a blaguro. Y mae gallu D
gymmaiut yn caledu calon Pharaoh ag
meddalhau calon Iosîah.

PENNOD X.
Priodolder cysurol y gair i gydwylodau

archolledig.

3. Ga.llu y gair i gysuro a chodi i fj

ysbryd cystuddiedig. Y mae cydybod
garchar o eiddo Duw ym mynwes y pe
adur ; a'i ryddhâd o hono ììíi ddichon i

gael oddi eithr drwy awdurdod yr hwj
wnaeth y warant ac a'i rhoddodd i meA
Yn wir, brenin gwan ywhwnw nafeddg
char i roddi troseddwr ynddo, ond a all

arall ei dori yn agored. Nid dyma y f,

un yw hwn lle y gesyd Duw bcchaduri
mewn dalfa. " Ysbryd cystuddiedig (nn
Solomon) pwy a'i cyfyd?" Diar. xviii.

Pe gallai un creadur, yna yn sicr byd
y diafliaid mor abl i wneuthur hyn a n
Ond gwelwn nas gallasant hyd heddyw g
ffordd i ysgwyd ymaith y gefynau y ced
hwy ynddynt gan Dduw ; eithr rhuo y ma
dan annhraethol boenydiad dialedd Di
Ac nid yw y rhai sydd yn analluog i welll

eu harchollion eu hunain, yn debyg i

ond meddygon gwael i wellhau ereill.

wir, hwy a addefant y peth tu hwnt
medr a'u gallu :

" Pa ham yr ydwyt yn)
ofyn â mi (ebe Satan wrth Saul) gan ì'r *

glwydd gilio oddi wrthyt a bod yn eí)

ti?" 1 Sam. xxviii. 16. Oddi wrth yr yst
iaeth ddychrynllyd o lid Duw am bechot
tardda cyfyngder cydwybod drallodec
Yn awr, nid oes neb a ddichon syminud lr

ond un a fedr sicrhau yr enaid yn ddily
faddeuol drugareddDnw

; ac y mae liyn

gorwedd mor ddwfn yng nghalon Duw,
nad oes ond efe a all ei gael alian, a dwy
newydd i niewn i'r enaid. Ac am hyny,
oes fodd i'r gair a wna hyn fod yn deill

oddi wrth neb arall ond l)uw. A bod y f

nid yn unig yn gallu gwneud hyn, ond he
yn llenwi yr enaid â llawenydd aunhraeth
wy a gogoneddus, sy wirionedd mor sicr

nad oes angen i ni esgyn i'r nef am íw
gadarnhâd

; y mae yr Ysbrydhwnwaro
odd y gair wedi ei selio ar galonau ane
gredinwyr. Yn wir, addefa yr lioll saint i

o'r ffynnonau hyn o iachawdwriaeth y tyn
eu cysur a'u heddwch :

" Yn amlder fy me
yliau o'm mewn, dy ddiddanwcl^ di a Jaw

ycha fy enaid ;" Sulm lxxxiv. 19. Ië.

ddywed i ni, nid yn unig ei brofiad eihu
ba le y cafodd efe ei lawenydd, ond fod ei

hefyd wedi cael yr eiddynt hwythau al

o'r un llestr (Salm cvii.
k17);

" Ynfydio
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ìgìà eu camweddnu a gystuddir." A pha

jh ynte a'u hesmwythâ hwynt ì A wnà
holl bethau gwych ac ammeuthyn a ellir

'cael ar fôr neu dir y tro i beri difyrwch

I meddyliau a'u hesmwythau o'u gofid ì

wnânt ; o herwydd eu henaid a ffieiddiai

I) bwyd ; a daethant hycl byrth angeu :

H 18. Pa feddyginiaeth sy ganddynt

), neu fíbrdd i'w chymmeryd er eu hes-

'ythâd ì Yn ddiau, ni feddant un ond

i at lefain a dagrau :
" Yna y gwaeddas-

i ar yr Arglwydd yn eu cyfyngder ; ac efe

hachubodd o'u gorthrymderau ;" adn
:

A pha agoriad a gymmerodd Duw i

ir drws eu carchar ? Y mae yn canlyn

n. 20): "Anfonodd ei air ac a'i hiach-

d hwynt." Os dywedwch chwi mai am
der allanol y meddylir yma, mi dybyg-

ynte yn sicr yr addefwch y deil yn gad-

ach fyth mewn perthynas i flinder tu

nol. " Pa beth ond gair o enau Duw all

ìau ysbrycl trallodedig, pan y mae hyd
oed y corph yn curio ac yn nychu, nes

efaro Duw air wrtho er iachâd ?

iTOgoneddus a grymus bethau a ddywedir

j danat ti, ac a weithredir dçot ti, O
ctaidd air ! Yr wyt yn rhagori ar holl

enydd y byd, ac yn peri i'r enaid a gaf-

l ond profi o'th gysuron cryfion, yn eb-

rdd ddiflasu ar bob mwynìant anianol fel

h gwag a gwyntog. Mor bur a nerthol

llewyrch y llawenydd a ennynir genyt ti

mynwesau y saint, fel y diffydd efe â'i

yàr bob pechadurus anianol lawenydd,

gys y gwna yr haul i'r tân ar yr aelwyd.

wyt ti yn haeddu arswyd angeu, fel nad
ir mo hono. Yr wyt yn gorchfygu ei

nau hefyd fel na theimlir mo honynt.

wyt yn sathru ar seirff ac ysgorpionau,

aid oes ganddynt allu i frathu na niweidio

liai sydd yn dy gredu. Y diafliaid a'th

vaenant di ac a ff'oant rhagddot
;
gollyng-

i eu gafaelion wrth yr olwg arnat, a gad-

ant y cydwybodau a ddaliasent cyhyd
ì eu gallu a'u gormes i ti i'w meddiannu
1 ber gysuron. Yr wyt ti yn diffodd

mau uffern ei hun, ac yn peri i'r enaid a

Iwyd ennyd o'r blaen yn rhwym gan eu-

wycld i'r ffwrn danllyd o wg Duw, rodio

gysurus ac heb niwed arno yng nghanol

ìeddyliau am dano. Yr wyt ti yn dwyn
ef i waered i'r ddaear, ac yn rhoddi i'r

iid crediniol olwg ar y Ierusalem nefol

pe byddai yn rhodio yn ei dedwycld he-

dd hi. lë, yr wyt ti yn ei groesawu â'r

danteithion ag sy gan dy saint (ereubod
fwy helaeth gyda hwy) yn y gogoniant i

borthi arnynt, nes y byddo weithiau yn
^hofìo mai yn y corph y mae, ie, er ei fod

ì boenau a gofidiau. Cymmaint a hyn a
>fodd y saint, a mwy nag a all fy mhin i

u tafod hwythau osod allan ; fel ag y
lwn ddywedyd wrth y neb sydd etto yn
tmheu tarddiad yr Ysgrythyrau

;
megys y

dyn dall a iachaodd Crist wrth y Pharise-

aid (loan ix. 39): " Yn hyn yn ddiau (medd

efe) y mae yn rhyfedd na wyddoch chwi o

ba le y mae efe, ac efe a agorodd fy liygaid

i." Felly yma, yn hyn y mae yn rhyfedd,

le, yn gywilyddus, na yr dynion o ba le y
mae y gair, gan ei fod yn alluog i wneuthur

hyn i gyd. Er pan y mae y byd mewn bod,

ni chlybuwyd fod gair creadur unig yn gallu

symmud mynyddoeddoeuogrwydd, a llenwi

eneidiau pechaduriaid â llawenydd a thang-

nefedd, er gwaethaf uffern ac anghrediniaeth

y creadur ei hunan, dan bwys pa un megys

careg fedd drom y bu yn gorwedd wedi ei

gladdua'iselio.

PENNOD XI.

Gallu y gair i ddychioelyd eneidiau at Ddmo.

4. Soniwn am waith troedigaeth trwy

y gair, yr hyn nid oes neb ond Duw sydd yn
Dduw pob gras a ddichon ei ddwyn i ben.

Pan ddaeth disgyblion Ioan at Grist i gael

hysbysrwydd pwy ydoedd, pa un ai y Mes-
siah, ai nid ê (Mat. xi. 4), nid yw Crist yn
dywedyd wrthynt na'r naill na'r llall, ond

yn eu hanfon i gymmeryd eu hatteb oddi

wrth y pethau rhyfedd a wneid ganddo :

"Ewch (medd efe) a mynegwch i Ioan y
pethau a glywch ac a welwch : y mae y deill-

ion yn gweled eilwaith, a'r clofîìon yn rhodio,

a'r cleiíion gwahanol wedi eu glanhau, a'r

byddariaid yn clywed
; y mae y meirw yn

cyfodi, a'r tlodion yn cael pregethu yr ef-

engyl iddynt ;" neu yn ol y Groeg, yn cael

eu hefengyleiddio ; hyny yw, y maent yn
cael eu troi i wir natur yr efengyl, a

gweithredu yndclynt gan yr Ysbryd hwnw
sydd yn anadlu yn yr efengyl. Amcan
Crist trwy yr holl esamplau hyn oedd rhoi

o flaen eu ffydd, brawf a welid â llygaid,

mai efe, yr hwn y gwneid y fath wyrthiau

ganddo, ydoedd y person yr oeddynt yn ym-
ofyn am dano. A'r hyn sydd yn gorphen y
rhes yw gallu y gair i droi dynion atDduw.
Fe'i gosodir yn olaf, nid am ei fod yn lleiaf

;

ond yn hytrach am ei fod y rhyfeddod mwy-
af o'r cwbl, ac yn cynnwys y lleill oll yn-

ddo. Pan ddychwelir eneidiau, y mae y
deillion yn cael eu golwg :

" Yr oeddych

chwi gynt yn dywyllwch, ond yr awrhon
goleuni ydych yn yr Arglwydd ;" Eph. v. 8.

Y mae y cloffion yn rhodio, pan roddir y
serchiaclau (traed yr enaid) mewn rhydd-

deb/acy caffont rym i redeg ffyrdd Duw
gyda hyfrydwch. Y mae y gwahân-gleifion

yn cael eu glanhau pan ymadewir â chwant-

au ffiaidd ac y sancteiddir eneidiau aflan

:

ac felly am y lleill. Yn awr, er i'r gwyrthiau

cyntaf ballu, etto gan fod hwn, y mwyaf
liyd yn hyn, yn dilyn y gair, y mae yn
dwynynddo y fath brawf o'i ddwyfoldeb
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na ddichon rheswm ei hunan mo'i wrthwyn-
ebu. Ai peth tu hwnt i allu yr angel cad-
arnaf yw gwneuthur y sypyn lleiaf o las-

wellt y maes— llawer mwy tu hwnt i'w allu

yw creu y creadur newydd yn y galon, yr
ardderchocaf o weithredoedd Duw.
Yr hyn, gfto hyny, a ffurfia y galon fel

hyn o newydd, ac a wna y creadur mor an-
nhebyg iddo ei hun gynt, ag yw yr oen i'r

blaidd, a'rch i'r llew (y naill yn ílariaidda

diniwed, a'r llall yn ffyrnig ac ysglyfaethus),

y mae yn rhaid mai o Dduw y tarddodd
;

a chyfryw gyfnewidiadau ycîynt ffrwyth
beunyddiol y gair. Cynnifer a adwaenoch,
gynt dan ly wodraeth eu chwantau, yn taflu

pentewynion o'u deutu ar wedd wallgofus,

yn meddiant eu pechodau, fel cynnifer o
gythreuliaid, ac yn cael eu hyrddio draw ac
yma ganddynt, etto, wrth wrandaw un
bregeth efengylaidd, ai ni welsoch y rhai

hyn wedi en dull newidio yn gwbl, achyda'r
dyn yn yr efengyl y bwriwyd y cytliraul

aílan o hono, yn eistedd wrth draed yr Iesu

yn eu liiawn bwyll, yn wylo yn chwerw am
eu helynt o'r blaen, ac yn casau eu hoff

chwantau gynt yn fwy nag y buont yn eu
caru erioed ? Yr wyf yn gobeitliio y gall

rhai o honoch chwi sydd yn darllen y llin-

ellau hyn, ddywedyd cymmaint a hyn am
danoch eich hunaiu, fel y gwna yr apostol

am dano ei hun, ac ereill o'i frodyr :
" Yr

oeddyin ninnau hefyd gynt yn annoethion,

yn auufudd, yn cyfeiliomi, yn gwasanaethu
chwantau ac amryw feluswedd, &c. Eithr

pan ymddangosodd daioui a chariad Duw
ein Hachubwr—yn ol ei drugaredd yr ach-

ubodd efe nyni trwy olchiad yr adenedig-

aeth," &c; Tit. iii. 3. Ac a ellwch chwi (y
rhai ydych wir lythyr Crist, wedi ei ysgrif-

enu nid âg ingc, ond Ysbryd y Duw byw,
yn llechau cnawdol eich calonau) fod etto

niewn ammheuaeth ai o Dduw y tarddodd y
gair, sydd fel hyn yn alluog i'ch dwyn at

Dduw ? Pa gyíiyd y gallai cìyn eistedd wrth
draed philosophydd, cyn protì yfathawdur-
dod orchymynol yn dilyn ei wersi ef o foes-

oldeb, i dynu ymaith ei hen galon lawn o

chwantau (fel y môr o aneirif ymlusgiaid), a
rhoddi un newydd sanctaidd yn ei lle ? Y
mae rhai yn wir yn eu hysgol hwynt wedi
cael glanhau ychydig arnynt oddì wrth y
gwadclod o bleserau anianol, megys Polemo,
yrhwn a aeth yn feddw i wrandaw Plato, ac

a ddychwelodd dan ei addysgiadau yn ddyn
sobr. Ac nid rhyfedd, os ystyriwn y fath

drais sydd yn cael ei gynnyg gan y pechodau
amlwg ac anifeilaidd hyn, hyd yn oed ar

oleuni cydwybod naturiol, y goleuad lleiaf

hwnw a appwyntiodd Duw i lywodraethu

nos y byd cenhedlig. Ond cymmerwch y
philosophydd goreu o honynt oll, a chwi

ellwch gael pechodau o nyddiad ychydig
meinach (y fath ag yw drygau ysbrydol a

phechodau calon), y rhai a weithredir y tu ol

i'r llen, yn ystafell gudd y tu mewnol ddyr
yr oedd y rhai hyn mor bell o fod yn ysba
i'w harfau buddugol, fel na ddaethant erío«
o fewn golwg iddynt Ond y mae y gair)
sathru ar yr uchelderau yma o ddrygau y
brydol ; ac ni adawa un o'u hamddiffy;
feydd heb ei chymnieryd. Fe erlidia bechí
a Satan i'w corsydd a'u noddfeydd, ac
gloddia chwantau y pechadur feì pryfa
allan o'u tyllau lle y daearant. Nid ydyw
galon yn noddfa cídiogel i bechod eiste<

ynddi : fe'i cymmer y gair ef oddi yno (1

Ioab oddi wrth gyrn yr allor) i'w ddifeth
Y llygredigaethau hyny a ddiangasant rht

cleddyf y moesolwr, a'r ethnig gonest, m
hyd oed y rhai hyn yn syrthio trwy £

cìeddyf y gair. Nis gaíl roddi esarnpl* wt
am allu y gair i ddychwelyd dynion, ì

thrwy osod o'ch blaen y buddugoliaethj
rhyfeddol a gafodd ar galonau dynion p;

ddanfonwyd yr apostolion allan gyntaf
bregethu gan "Grist, ac fel pe byddai,* i dd
chreu ar gyssylltiad yr oruchwyliae
efengylaidd. Pa le bynag y daethant, hwj
gawsanty byd mewn arfau yn eu herbyn;
dywysogdu,y diafol, yn flaenor ar eu byddi
oedd, i'w gwrthsefyli hyd y gallent ; etto

fath fuddugoliaethau digyffelyb a ennilla

ant ! Onid oedd yn rhyfedd iddynt— hi

dynu un cleddyf ond yr efengyl dragwyd
oi, i droi y byd â'i wyneb i waered, fel yr ad
efodd eu gelynion eu hunain ? Hwy a dc

ystyrasant gestyll y diafol ; bwriasant
clocldiau i lawr, pa le bynag y daethant:
gorchfygasant y cenhedloedd gwylltion hyj

a ddaliasai y diafol yn ei heddychol feddia

gynnifer mil o flynyddoedd, nes ymwrtho
asant â'u heilunaddoliaeth, yn yr hwn
cawsant eu magu a

!u meithrin ar hyd
dyddiau, ac y derbyniasant Arglwydd nei

ydd; hwnw yw, yr Iesu croeshoeliedig.

hyn ar dystiolaeth ychydig o ddynion gwla
aidd, wedi eu llwytho â'r gwaradwyddiadi
ffìeiddiaf a allai synwyr dyn ddychymmyg
neu falais dyn ynghyd, i ddiwyno eu hen'

au a gwneuthur eu hathrawiaeth yn adg

i'r b}rd. Y mae hyn, meddaf, yn fath o c

uchafiaeth ddigyffelyb, fel nas gellid ei chí

drwy ddim llai na braich yr Hollalluog,
;

enMedig os bwriwn i mewn ddau neu dri

amgyichiadau, i beri i'r ystyriaeth yma seii

yn arnlycach.

laf. Gwaeledd y personau a roedarwai
i bregethu yr athrawiaeth yma: gwaelor
eu cyflwr a'u gradd, gan eu bod o'r gwael

a'r iselaf ym iuhlith y bobl ; a llawer oho
ynt mor wael o ran eu cyrhaeddiadau dea

twriaethol ag oeddynt o ran eu gwisgiad :

hymddangosiad allanol, heb gynnorthv
oddi wrth ddysgeidiaeth ddynol ì helaetl

eu doniau ac addurno eu hymddiddanio
Dynion anghymmhwys iawn yn wir i'r fa

anturiaeth, pe buasai pwys a llwyddiant

gwaith yn ymddibynu ar eu C, i pariaeth hv
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hunain ;
yr hyn a barodd i'w gelymon

fyd synu o ba le y cawsant eu doethmeb,

i y owyddent yn dda mor isel oedd eu

chau,
&
ac 'mor anaddaa oedd eu dygiad 1

!

ny tuao- at roddi iddynt un fantais tu-

at y fath anturiaeth uchel: Act. iv. 13.

a sicr, nis gallai y dynion hyny gyfranu

y_trwy ddim oedd yn eiddynt eu hun-

îil-at y Uwyddiant rhfeddol a ganlynodd

|

Uafar, nag a allai chwythiad mewn cyrn

rddod at osod caerau Iericho yn gydwas-

i â'r llawr, neu seiniad offer cerddonaeth

hosaphat at orchfygu y fath fyddin hosog

elynion : 2 Cron. xx. 22. Fel ag y mae

rhaid ei gyfrif i anadl Duw, trwy yr hwn

darfu iddvnt swnio udgorn yr efengyl, ac

7 ysbryd peraidd ef oedd yn hyfryd ddenu

lonau eu gwrandawyr. Hyn a barodd ìdd-

tt allu gwneuthur y fath weithredoedd

rthoL
1.1. • «.

2il. Os ystyriwn natur yr athrawiaetn a

hoedrìasant ac a ganmolasant i'r byd, yr

>n oedd nid yn unig yn ddieithr a newydd

ligon i wneuthur y gwrandawyr yn ochel-

r o honi, ond mor wrthwynebol ì duedd

Ltur lygredig dyn, fel nad oes jin meddwl

i hochr yng nghalon pechadur. Nid rhy-

dd yn w"ir fod cwpanaid lysieuog Mahomet

edi myned i lawr mor lithrig, gan ei bod

orfelus a boddhaol i archwaeth amanol

m. Buan yr ennillir ni i briodi fel gwir-

nedd yr hyn a fyddo yn boddio y cnawd :

hawdd yw ein perswadio i roddi ein hun-

n i ddwylaw y^fath opiniynau ag sydd yn

mnvg eu hoedl i'n chwantau, 'ie, yn addaw

)dd"íonrwydd iddynt. Yn wir, nis gallwn

;feddu cymmaintwrth weled Cristionogaeth

. lmn yn cael ei chofleidio yn gyffredinol a

harod, pan y gosodir hi ger bron dynion

ng ngwisg buteinaidd Ehufain, â hardd-

ch anianol am dani yn lle ei grym a'i

hurdeb priodol. Ond cymmerwch athraw-

,eth yr efengyl yn ei naturiol odidogrwydd,

yn iddi syrthio ì ddwylaw y cymmysgwyr
yn, yna y mae yn gyfryw nas dichon calon

nianol ei hoffi, am ei bodyn gosod y fwyall

r wreiddyn pob pechod ac yn bygwth pawb

I gymmer ei blaid. Ni ddioddefa hi i un

I refydd osod ei rhiniog wrth ei rhiniog hi.

í îall hyn beri i ni droi (fel Moses gynt at y
|>erth) i edrych ar y rhyfeddod fawr yma.

Athrawiaeth yn caèl ei chredu a'i chofleidio,

ì
r ei bod yn ynfydrwydd hollol gan reswm
l.nianol

;
yn dysgu i ni fod yn gadwedig

[rwy gyfiawnder un arall
;
yn ddoeth â

loethinebun arall ; i ymddiried yn hwnw
negys Duw, a fu ei hunÿn blentyn ;

i ddis-

jwyl ymwared rhag galíu pechod a Satan,

'rwy un a syrthiodd ei hun dan lid 'dynion.

I)
! y fath agendor o wrthddadleuon o eiddo

iheswm sy raid camu drosti cyn y gall dyn

ildyfod i ymwasgu â'r athrawiaeth hon

!

kc etto jhi gafodd y fath groesaw, fel na

Idaeth deiliad un brenin wrth swn ei dab-

wrdd ef, i roddi eu hunain yn rhif-restr ei

fyddin, erioed yn finteioedd amlach nag

oedd y niferi o gredinwyr a gafodd yr apos-

tolion yn ymgynnyg i ddyfod dan fedydd, y
llw müwraidd a roddent i'w dychwelwyr.

3ydd. Un peth yn chwaneg : ystyriwch

leied o gysur daearol oedd y gair yma a

bregethasant yn ,ei roddi i'w dderbynwyr ;

a chwi a ddyedwch fod Duw ynddomewn
gwirionedd. Pe buasai troi yn Gristion yn

ffordd i gynnyddu yn y byd ; neu fod yn

ddisgybl iddynt yn ennill ffafr brenhinoedd

a thywysogion, ac yn rhoddipobl ar y ffordd

i ddringo bryn anrhydedd, nid rhyfedd fu-

asai gweled cynnifer yn ymgrymu i'r fath

haul ar ei godiad. Ond Och ! nid ydyw yr

efengyl a bregethasant yn dwyn dim o'r

gwobrau hyn yn ei dwylaw—dim afalau aur

i'w taflu ar y ffordd er eu denu ym mlaen.

Y mae Crist yn peri i'w ddisgyblion eî

blygu, nid i gymmeryd i fyny goronau i'w

penau, ond croes i'w gwarau :
" Os myn neb

ddyfod ar fy ol i, ymwaded âg ef ei hun, a

chyfoded ei groes a chanlyned fi ;" Mat. xvi.

24. Nid oes iddynt freuddwydio
#

am gael

trj'sor y byd, sydd allan o'u meddiant, ond

ymbarotoi i ymadael â'r hyn & feddant.

Yn sicr, pan yr oedd yr apostolion jn ei

phregethu, yr oedd hi yn arwain, nid i bal-

asau, brenhinoedd i gael dyrchafìad, ond i

gàrcharau a daeardai, ac i arteithiau a

chrogbrenau. Yn awr, i weled creaduriaid

truain yn anghofio mor bell eu holl fudd

bydol, meddiannau, apharch,plant eu iwyn-

au, a gwragedd eu mynwesau, fel ag i'w

sathru dan draed, ie, llawen groesawu y
marwolaethau creulonaf a fedrai eu gelyn-

ion ddychymmygu, a diolch i'w herlidwyr

am y ffafr'o fod yn gyfranog o arteithiau eu

brodyr, fel pe buasent yn myned i ranu ys-

bail ac nid i'w gwneuthur yn ysbail. Mae
hyn yn brawf eglur fod awdurdod nefol yn

yr atìirawiaeth hono, ar allor ac ar amddiff-

yniad pa un yr oeddynt mor foddlawn i gael

eu haberthu. Ond er i broffes o'r efengyi

fod mor ddrud iddynt, etto pe buasai hi

ond caniatau i'w disgyblion amcanu at eu

hanrhydedd eu hunain, ac yrableseru yn y
bri a ennillent trwy eu dioddefìadau, ac yn

y meddyliau y cai eu henwau eu hysgrifenu

a'u darllen mewn dalenau o glod wedi dar-

fod eu dydd, y mae yn bossibl y gallesid

cael rhai o ysbryd Ehufeinaidd a fuasai yn

dioddef cymmaint. Neu, pe buasai yn

dysgu y caent esgyn yn eu tanllyd gerbyd o

ferthyrdod, i dderbyn gogoniant y nef fel

pwrcas eu hamynedd a'u glewder, gallasai

hyn galedu rhyw Babydd hunanol yn erbyn

arswyd y marwolaethau creulawn a gyfarfu-

ant ; ond nid yw yr efengyl yn caniatau un
o'r rhai hyn ; ond yn dysgu i ddynion ym-
wadu â phob clod, ac ysgrifenu eu hunain yn
weision anfuddiol, ar ol gwneuthur eu goreu

a dioddef y gwaethaf a allai Uid eu gelyn-
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ion roddi arnynt, er mwyn achos Duw. Yr
holl ystyriaethau hyn wedi eu plethu ynghyd
a wnânt raff gref i dynu pwy bynag a be-

truso yn yr achos i grediniaeth gadarn o

ddwyfol dárddiadfyr Yagrythynw,

PENNOD XII.

Pa 'ham y pehcir gair Duw yn gleddyf yr Ysbryd,

a'rpwngc a goàiroddi ar hyny.

"Wedi myned drwy y rhan gyntaf, oedd yn
rhoddi ger ein bronau yr arf ei hunan, a

gyflwynir at wasanaeth y Cristion, sef gair

Duw, y mae ail ran y testyn yn dyfod yn
awr dan ein hystyriaeth ; a hyny ydyw y
dychymmyg dau ba un y canmolir yr arf

yma, a'r ft'ugr (metaphor) sy fel gwisg iddo,

pan ei gelwir yn "gleddyf yr Ysbryd."

Ac yma gellir gwneuthur ymofyniad deu-

blyg.

1. Pa ham y cyffelybir gair Duw i

gleddyf ?

2. Pa ham y priodolir y cleddyf hwn i'r

Ysbryd ag y dg ei enw ef [arno—

"

k
cleddyf

yr Ysbryd."
Am y cyntaf, caed hyn wasanaethu :

—

Gan fod y cleddyf o ddefnydd cyffredinol

a gwastadol ym mhlith niilwyr, ac yn arf

â pha un y maeut nid yn unig yn amddiffyn

eu hunain, ond hefyd yngwneuthury difrod

mwyaf ar eu gelynion, y mae yn gosod

allan yn dra chyfaddas ragorol ac anheb-

gorol ddefnydd y gair, â'r hwn y mae y
Oristion yn amddiffyn ei hun, ac_ hefyd yn
niweidio, ie, yn tori i lawr ei elynion.

Am yr ail, Pa ham y priodolir y cleddyf

yma i'r Ysbryd. Y mae rhai yn bamu am
y didoliad hwn nad yw ond yr un a phe bu-

asai yn ymadrodd cyssylltiedig ; cleddyf yr

Ysbryd, yr un a chleddyf ysbrydol ; ac nad

oes dim chwaneg yma nag sydd yn yr ym-
adrodd hwnw o eiddo yr apostol :

" Arfau

ein milwriaeth ni nid ydynt gnawdol, ond

nerthol ;" hyny yw, ysbrydol : 2 Cor. x. 4.

Gwiryw, am mai ysbryd yw y diafol, âg
arfau ysbrydol y mae yn rhaid ei wrthwyn-

ebu ; a chyfryw yw y gair, cleddyf ysbryd-

ol. Ond mi dybygwn nad yw hyn yn cyr-

haedd i iawn ystyr y lle ; a bod y gair Gr.,

pneuma, i'w gymmeryd yn bersonol am yr

Ysbryd Glân.

laf. Efe y ei awdwr. Arf ydyw, a

luniodd ac a ffurfiodd ei law ef yn unig :

nid oddi ar eingion un creadur y daeth :

" Dynion sanctaidd Duw a lefarasant megys

y cýnnhyrfwyd hwy gan yr Ysbryd Glán ;"

2 Pedrì. 21.

2il. Yr Ysbryd yw unig wir ddeonglwr y
gair. Ar hyn y mae ymadrodd bysbys

Bernard : "Y mae yr Ysgrythyrau yn gofyn

eu darllen â'r un Ysbryd ag a'u llefarodd;

a thrwy hwuw yn uuig y^deallir hwynt."

Yr hwn a wuaeth y clo yn unig a all rodd
i ni agoriad a fyddo cyrumhwys iddo, ac

egyr ei ystyr. " Nid oes un brophwydol
iaeth o'r Ýsgrythyr o ddeonglia'd piiod

2 Pedr i. 20. À pha ham hyny i Y
yn caulyn, am mai nid oddi wrth un ysbryí

priodol i ddyn y daeth ar y cyntaf :
" C'any

nid trwy ewyllys dyn y daeth gynt," àc.

adn. 21. A phwy yr feddwl yr Ysbryc

gystal ag efe ei hun ?

3ydd. Yr Ysbryd yn unig a ddichon ro

i'r gair ei rym a'i effaith yn yr enaid.

swydd ef, fel y dywedais, yw argraffu gwir

ioneddau ar y meddwl. Oddi eithr iddo e

osod ei bwys ar y gwirioneddau a ddarllen

wn ac a wrandawn, i'w cymmhwyso atom
ac fel pe byddai, i dori eu gwir ddelwareû
meddyliau a'n calonau, ni adawaut fwy o ar

graff nag a wnai sel ar y graig. Anwada
fydd y meddwl, a phetruso wna y galon, e

y cwbl o'n hymgais ni ein hnuain
ereill i'r gwrthwyneb., Nid gwaith

disgyblion yn rhwyfo, oud dyfodia»

Crist atynt, a dawelodd 'yr ystorm ac a'i

dygodd i'r lan. Nid eiu holl astudiaeth a'«

hymofyniad ninnau a ddichon sefydlu

meddwl na heddychu y galon mewn credin

iaeth o'r gair, hyd nes delo Ysbryd Dum
"A ydych chwi yn awr yn credu ?" med
Crist wrth ei ddisgyblion : loan xvi. 31

Och ! mor fynych y buasai yr un pethau y
swnio yn eu clustiau ac yu curo wrth e 1

drysau am dderbyniad, ond heb gael lle hy
yr awr y rhoes yr Ysbryd ei fys i mewj
dynu y bollt ! Y mae Davenant ar y Cot

ossiaid yn rhoddi i ni hanes o waith Gersor

am wr duwiol o'i gydnabyddiaeth cf a gui

wyd ac a faeddwyd yn dost gan aminheuò
mynych, mor bell ag i alw mewn cwestiw

un o ertliyglau y ffydd ; oud a ddygwy
wedi hyny i'r fath oleuni eglur a thystiol

aeth lawn o'i gwirionedd, fel nad oedd y
ammheu mwy yn ei chylch na'i fod ei hu
yn fyw ; a'r sicrwydd yina (niedd G<.-ison

ni chafodd efe oddi wrthunrliywreswin ne

ddadl newydd o'i hochr, ond trwy fod Yî

bryd Duw yn ei ddarostwng ac yu caethiw

ei ddeall bàleh ac yn llewyrchu arno mow»

m< Id rliyfeddol.

Y geiriau wedi eu liagor fel hyu a ddy|

ant i ni yr addysg a'r penderfyniad pwysi.

ynia.

Athr. Mai y gair ysgrifenedig, n

mynwch chwi, yr Ysgrythyr, yw y cleddy

â'r hwn y mae Ysbryd Duw yn galluogi
,

saint i orehfygu eu holl elynion.

Ni wna yr Ysbryd ddim erddynt heb
.

gair, ac nis gallant hwy wneuthur diui

bwrpas heb yr Ysbryd. Y gair ydyw
cleddyf, ac Ysbryd Crist yw y fraich syd

yn ei drin, yn a thros y saint. Holl fudd

ugoliaethau mawrion Crist a'i saint yn

byd, â'r cleddyf hwn yr ennillir hwyn'

Pan y mae Crist yn dyfod yn erbyn ei elyn
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i, y mae y cleddyf hwn ar ei glnn

:

jwregysa dy gleddyf ar dy glun, O Gad-
i" (Salm xlv. 3); ac iddo y cyfrifir ei or-

pafiaeth arnynt, "Ac yn dy harddwch
ìirchog yn llwyddiannus, o herwydd gwir-

Cidd" (adn. 4); hyny yw, gair y gwirion-

jd. Yr ydym yn cael fod Crist yn dal

thserenyn ei law (Dad. i. 16); yn ar-

|'ddo y gofal manwl a gymmer efe am ei

jbl, yn enwedig y gweinidogion, y rhai

ynt nod i saethau yn anad neb. A
a fodd y mae yn eu hamddiffyn ond â'r

iddyf llym dau-finiog hwn sydd yn dyfod

an o'i enau ? Dyma y rhagorfraint a

jaeth i ran y credadyn gwaelaf yn yr

|lwys trwy y cyfammod gras : ni feddai

Sda ei bath dan y cyfammod cyntaf. Yr
dd ganddo ef ar ol ei gwymp gleddyf tan-

d i'w gadw ailan o baradwys ; ond ni

Idai yr un o'r fath cyn ei gwymp i'wgadw
ng pechu, ac felly rhag ei droi allan o'r

a'r cyíìwr dedwydd hwnw. Na; fe'i

íawyd ef i sefyll ar ei amddiffyniad ei

n, a thrwy ei wyîiadwriaeth i fod yn os-

dd bywyd iddo ei hun. Ond yn awr, y
ie gair Duw yn sefyll rhwng y saint a

ob perygl. Hyn a ymddengys yn amlyc-

i, os nodwn allan y gelynion penaf sydd
saint ryfela â hwynt, gan ddangos y modd
naent oll yn syrthio o ílaen y gair, ac yn
byn eu dyrnod marwol oddi wrth yr un
ddyf yma, megys y lladdodd Abimelech
eng mab a thrigain Ierubbaal â'r un gar-

Barn. ix. 5.

PENNOD XIII.

y dangosir y modd y gorchfygw erlidimjr giuir-

onedd Dmo a'i eglwys trwy y cleddyf yma.

cyntaf yw yr erlidiwr gwaedlyd s}
rdd yn

iyythu celanedd yn erbyn y saint, ac yn
hymlid â thân a ffagodau. Y mae y fath

ìhedlaeth o gewri wedi bod erioed ; a hwy
yddant cyhyd ag y byddo gan Satan gar-

ydà yn fyw yn y byd, y rhai, pan fyddo
' eu gallu, er mwyn dal i fyny deyrnas dy-

11 eu tad, ni phetrusant sathru dan eu
ed y ser hyny, goleuni pa rai sycld yn
)ddi i'r byd weiecì eu herchyll ddrygioni

ynt, ac felly yn dwyn perygl ar awdur-
1 diafol yn meddyliau dynion. Oddi yma
^afodd y rhyfeloedd gwaedlyd hyny eu
li, y fliamau creulawn o ferthyrdod eu
myn, a galanastra ei arfer mor fynych ar

saint
;
ynghyd â llawer dyfais gyfrwys

ieflig o arteithiau ; fel y byddai i'r rhai

nwed hyny aros mewn poenau, a chael eu
l hyny hwy yng nghrafangc angeu ; fel y
mlent eu hunain yn meirw, megys y dy-
dodd un yn gasaidd a chreulawn ! Yn
r, pa ysgolion a ddefiryddia Duw i

fingoy mynyddoedd yma o faìchder ? Pa

le y mae yr arfau sy gan bobl Dduw i wrth-
wynebu a gorchfygu yr anghenfilod yma o
ddynion, sy fel hyn yn gwraradwyddo Duw
a'i fyddinoedd ? A fynit ti wybod pa le ?

Yn ddiau, y maent i'w gweled yn nhr
Dafydd, a adeilaclwyd yn d arfau. Gair
Duw wyf yn feddwl

;
yna y mae yn crogi y

tarianau a'r bwcledau, y cleddyfau a'r pic-

ellau, â pha rai y mae yr ymladdwyr hyn i

Dduw wedi amddiffyn eu hunain yn wrol,

ym mhob oes yn erbyn cynddaredd erlidwyr,

ac hefyd wedi buddugoliaethu yn anrhyd-
eddus ar eu grym a'u gallu cadarnaf. Allan
o'r afon yma y codasant eu ceryg llyfnion, â
pha rai y tarawsant i lawr y cewri hyn. Y
mae y fath yma o elynion yr eglwys yn cael

eu gorchfygu ddwy ffordd ; naill ai trwy eu
tröedigaeth ai eu colledigaeth. A gair Duw
yw y cleddyf a wna y ddau orchwyl. Mae
ganddo ddau fin (Heb. iv. 12), ac felly fe dr
â'r ddwy ochr.

DOSB. i.

laf. I'r 'etholedigion, y rhai, dros amser a
thrwy anwybodaeth a rhagfarn, ydynt un â
gelynion y saint, yn ymbleidwyr mor brysur,

ac yn erlidwyr mor waedlyd a neb o'r haid.

Y mae gair Duw yn gyllell aberth i rwygo
eu calonau yn agored, ac i ollwng allan waed
poeth a phwdr eu natur, a'u gwnaeth' mor
gynddeiriog yn erbyn eglwys Dduw ; hefyd
i'w parotoi, trwy effeithiol ras, yn offrwm
cymmeradwy gan Dduw, megys y dengys yr
apostol yn rhagorol yn Rhuf. xv. 16. Dyma
y modd y bu ar leiddiaicí ein Harglwydd
bendigedig : mor rymus y gweithiodd un
bregeth i Pedr, gyda hwy, nes y darfu iddynt

yn ebrwydd chwydu i fyny eu gwaed, wedi
myned mor glaf o hono ag y buont erioed

am dano. Wrth un pigiacl gan flaen y
cleddyf hwn, ni a'u cawn yn gwaeddi am i

Dduw eu harbed ; ie, yn taflu i lawr eu
harfau erlidgar, ac o'u llwyr fodd yn rhoi

eu henwau i mewn yn rhestr ei fyddin ef, yr
hwn a laddasant gyda'r fath greulondeb
ychydig ddyddiau o'r blaen. Felly y cafodd
ynghylch tair mil o honynt, ar yr un tro, eu
bedyddio yn ei enw ef : Act. ii. 41. Ië,

Paul ei hun, yr hwn a allaf alw (fel y mae
Erasmus yn galw Awstin cyn ei ddychwel-

iad), " y mortil mawr," a wnaeth gymmaint
o flinder i eglwys Crist : pa fach a gymmer-
ocld Duw i'w daraw ynddo, ond y gair ? Ni
bu gan Grist erioed elyn mwy llidiog ar y
ddaear nag oedd y dyn hwn. Yr oedd ei

galon wedi ennynu felly gan gynddaredd yn
erbyn y saint, nes oedd y ffrwd boeth yn llifo

allan o'i enau, fel o safn ffwrn danllyd, jn
chwythu celanedd i'w herbyn pa le bynagyr
elai : Act. ix. .1. Yn awr, pa arfau heb law
pregethiad y gair a ddanfonodd Crist i gym-
meryd castell calon y dyn gwaedlyd hwn ?

Yn laf, Y mae Crist ei hun yn ddigyfrwng
yn ymaflyd ynddo, gan bregethu iddo o'i

bulpud nefol, y fath bregeth daranllyd ag a
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fwriodd i lawi y marchog balch hwn, ao a'i

danfonodd yn rhwyrn mewn cadwynau o

ddychryn, yn garcharor i'r fan hono, lle yr

ocrìd efe yn meddwl rhoddi ereill mewn
dalfa. Ac yna fe adawodd ei Ysbryd i

ddwyn ym nilacu waith ei ddychweliad,

trwy gymmhwyso a gwasgu y gair at ei

galon ; ac mor rymus y gweithiodd arno, efe

a ddywed i ni ei hun, " Fan ddaeth y gor-

chymyn yr adfywiodd pechod, a minnau a

fum farw ;" lìhi'f. vii. 9. Hyny yw pan

ddaeth y ddeddf trwy argyhoeddiadau yr

Ysbryd i chwalu yn yr enaid a gwanu ei

gydwybod
;
yna, fe ad'fywiodd y chwantau

hyny oedd yn gorwedd 'i'el llew cysgl yd, ac

a'ruasant yn awr mor ofnadwy yn ei gyd-

wybod ddèffroedig, fel y tarawyd ef megys

yn farw gan y dychryn. Gwelodd ei hun
yn greadur tiuau condemniedig ; a diam-

mheu y darfuasai am dano yn y llewyg

hwnw o fraw ac anobaith, oni buasai i hyf-

ryd newyddion rhad ras gael eu cymmhwyso
mewn pryd gan yr un Ysbryd, a thrwy yr

ungair, i'w godi yu fyw drachefn i obaith a

chysur. Fel hyn y cafodd hwn, gelyn gor-

wllt a chrenlawn i'r saint, ei ddal a'i

ddofi trwy frawiau y gyfraith, a'i gyfnewid

a'i adnewyddu drwy dynerwch a thrugaredd

yr efengyl, nes aeth mor annhebyg iddo ei

ìiun agw oen diniwed i ílaidd rheibus. Y
mae yn barotach yn awr i roddi ei fywyd ei

hun i lawr er amddiffyniad yr efengyl, nag

oedd o'r blaen i ddwyn bywydau y rhai a'i

])roffesent.

DOSB. II.

2il. Y mae erlidwyr y saint yn cael eu

gorchfygu pan y dinystrir ac y difethir

hwynt. Yn wir os parhânt yn anedifeiriol,

ac i ymgaledu yn erbyn gwirioneddau a

gweision'Duw, dyma y diwedd sydd iddynt

oil i'w ddisgwyl. Y maent yn debyg i an-

ifeiliaid afresymol, y rhai a wnaed i'w dal

ac i'w difetha" (2 Pedr ii. 12) ; a hwy a

allent wybod ym mlaen llaw sicrwydd eu

dinystr ; ac hefyd pa beth a'i dwg i ben ; a

li\ny yw gair Duw. Gwel Dad. xi. 15 :

"'üs ewyllysia neb wneuthur niwed iddynt,

y mae tân yu myned allan o'u genau hwy,

ac yn difetha eu gelynion ; ac os ewyllysia

neb eu drygu, fel hyn y mae yn rhaid ei

ladd ef." Ý mae yn cael ei lefaru am y rhai

a feiddiant wrthwynebu ac erlid ffyddlawn

bregethwyr yr efengyl ; y mae tân yn dyfod

allan o'u geneuau hwy i'w difetha. Er i

erlidwyr gael eu hewyílys ar gyrph y saint

i'w cigyddio a'u llosgi ; etto fe fydd y gair

a bregèthant yn ddinystr iddynt hwythau.

Y mae hwnw yn byw ac yn aros yn ol i

dalu dyledion y saint ; ac i'w dial ar eu

gelynion. Llawn fwriad Duw ydyw, mai

íel'hyn y mae yn rhaid, ac y cânt eu di-

fetha. Ý gair sydd i roddi iddynt yr ergyd

angeuol. Fe addefodd Julian gymmaint a

hyn
;

tra yr oedd yu gwaedu o'i farwol

archoll. Er mai oddi ar fwa un owr Persi

y daethai y saeth yn y frwydr, cttogwybu

adyn mai braich goruwchddynol oedd wet

ci danfon. Vicidi Galil*, ebe efe;
u
Trecl

aist fi, O ! y Galilead !" Yv oedd ei gy(

wybod yn tystio iddo, mai ei lid yn erbj

gwirionedd Ciist—y Galilead—a dynasai

farn arno. Ac fe ddarfu i lawer un heb la

Julian addef yr un pcth dan law cyfiawi

der. Y mae wyneb gair Duw, a ddari

iddynt wrthwynèbu, wedi ynullangos o

blaen fel yn argi*affedig ar eu dialeddau. C

v mae gan y cleddyf yma—y gair—gj
haeddiad pell ! Y mae wrth ddwyfron p<

gelyn i Dduw a'i saint o fewn y byd.

er na fedrant hwy weled yn bresennolo

le y daw y perygl arnynt (gau mor gedjrr

gaìluog, a diogel ydynt, yn ol eu tyb),,

gan fod y gair wedi cyhoeddi eu dedfr

eisoes, fe egyr Duw yn ei amscr ei hun rj

ddrws neu gilydd i ollwng eu distryf

nynt. Pan oedd y prophwyd i ddadganii

ddinystr y Philistiaid, yr hwn oedd ardd

fod, 'craííwch ar ei ddaroganiad (Zeph.

5) ; " Gwae breswylwyr glan y môr
;
jT

Gair yr Arglwydd i'cii erbyn." Fel pe d

\vedasai, pobl andwyol ydych
; y mae

lioll fyd yn rhy wan i'ch achub, o herwy

y mae Gair yr Arglwydd i'ch erbyn.

mae bygythiad y gair fel mellten neu w
boeth, yn deifio pa le bynag yr e!o ; a'if

dith a ysa wreiddyn a chwbl. Hyn f

odd i saith genedl Canaan syithio i safa

Israeliaid, fel ffrwyth addfcd i safn y nel

ysgydwo y preu. Yr oedd Gair yr

glwydd yn rhoi melldith arnynt wedi mj

ed o'u blaen, i wneuthur eu gorfodaeth

sicr a hawdd. Fe wyddai Dalac hyn

dyna yr achos y buasai efe yn rhoddi cy

maint am ychydig eiriau o enau Balaac

regi Israel yn enw Duw. Y gwirionedd)

er°ein bod yn barod i edrych ar l)euad

iaid y byd a'u byddinoedd fel y rhai 8J

yn rheoii materion y byd ;
etto nid yd;

oll ond megys gwybedyn ar yr olwyn. G
Duw sydd yn dwn y 'feistrolaeth ynycì

a wneir ar chwareufa y byd :
" Mi a'th os

ais ar y cenhedloedd, ac ar y teyrnasoed*

ddiwreiddio ac i dynu i lawr, i adeiladu,

i blanu ;" Ier. i. 10. Yn wir, tir Duw
yr holl ddaear ; a phwy sydd ganddo awd

dod i adeiladu ar ei dir ef, neu dynu i la

ond efe ei hunan ? Ac yn ei air y mae w
rhoddi ei feddwl, pa betìi a fn ei wneutl

i'w elyuion ac o blaid ei saint ; ac am hy

megys y mae y trugareddau a estynir

saint yn cael eu derbyn a'u cyduabod

grasol gyflawniadau o'r addewid, fc lly y n

y barnau a dywelltir ar eu gelyuion i'wc

rif fel cyflawniadau o fygythiou y gair

elwir o'r achos hwnw, " Ÿ f'UTi ysgrif

edig." Megys y dywedir yn Salm cx

9, "I wneuthur arnynt y farn ysgrif

edig."
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PENNOD XIV.

ngosiad pa fath gleddyf buddugoliaethus yw
, Gair Duw ar y cyfeiliornioì' a'r heretic.

\. Gelyn arall i'r Cristion sefyll i'w er-

i yw y cyfeiliornwr ; ac y mae hwn mor
)ydus a'r llall. Nag e, yn yr ystyriaeth

.a y mae i'w arswydo yn llawer mwy. Ni
|yr erlidiwrond lladd y corph, eithr neges

jcyfeiliornwr yw gwenwyno yr enaid.

irell i ddyn gael ei ladd trwy y cleddyf

;nw na chael ei ddal yn fyw (yn ol ym-
|:odd yr apostol) yn y fagl yma o eiddo y
iol, yr hon a esyd y rhai hyn a ddanfon-

d ganddo i faglu eneidiau yn ddirgelaidd,
' yn fynych lle byddo yr ammheuaeth
!if ain danynt. Pan oedd Paul wedi

thio i safn yr erlidiwr, fe fedrai er hyny
/enhau a gorfoleddu am ei fod wedi diangc

ig y llall :
" Mi a ymdrechais ymdrech

|, mi a orphenais fy ngyrfa, mi a gedwais

íydd ; o hyn allan rhoddwyd coron cyf-

tnder i'w chadw i mi ;" 2 Tim. iv. 7, 8.

Íelwch fel y mae y gr sanctaidd yma yn
i ei fanerau mewn gorfoledd, fel pe bu-

,.i y frwydr wedi ei hymladd, a'r dydd

|di ei enüill
;
pan oedd yntau druan ddyn,

íosod ei ben i lawr ar y blocyn, dan iaw

nyddwr Nero waedlyd, fel y gellwch

led yn adn.. 6; "Myfì yr awr hon a

ìrthir." (Ymadrodd yn bwrw y mae yn

byg at ddull y farwolaeth yr oedd efe ar

ì'w dioddef). Ond fe allai y dywedwch,
achos rnawr oedd ganddo y pryd hwn i

eddi budduaoliaeth, a'i faterion mewn
wedd mor enbydus ac alaethus ? Hyn a

odd ei orfoledd, yr oedd wedi caclw y
dd ; ac yr oedd y cysur o hyny yn drym-

ganddo fìl o weithiau nag oedd y gofid

-oddi ei fywyd i lawr. Pe buasai wedi

^adu y ffydd trwy ofnusrwydd, neu ei

ddu ymaith trwy ryw gau athrawiaeth,

fuasai wedi colli ei enaid wrth golli hono ;

d gan ei fod wedi cadw y ffydd, gwyddai

d oedd ond yn ymadael â'i fywyd i gael

, gwell gan Dduw, na'r un oedd yn cael ei

wyn oddi arno gan ddyn. Ni a ddarllen-

ì yn Dad. ix. am " locustiaid," a chan-

ynt " gynffonau tebyg i ysgorpionau, ac

oedd colynau yn eu cynffonau hwy ;"

'n. 10. Y mae Mr. Mede yn barnu mai

Saraceniaid a feddylir wrthynt, y rhai fu

\ fflangell ac yn bla mor drwm i ymher-

raeth Ehufain, yr hon oedd newydd
.erbyn y grefydd Gristionogol. Barn yr

i ysgrifenydd dysgedig am y colynau yn
cynffonau yw, mai eu hathrawiaeth Fa-

.metanaidd felldigedig sycld i'w ddeall

i-thynt ; â'r hon y darfu iddynt wenwyno
eidiau pa le bynag y daeth eu cleddyf gor-

'dol. Y mae yn debyg er fod cleddyf

'yfel yn llaw gelyn gwaedlyd a chreulawn

i farn drom ar genedl, etto fod lledaniad

feiliornadau melldigedig yn drymach

;

dyma y colyn yng nghynffon y farn. Nid
wyf yn ammheu na allai llawer o dduwiol-
ion syrthio drwy gleddyf y gelynion hyn
yn y fath flinfyd cyffredin ; ond y rhai oedd
heb sel Duw arnynt yn unig a gafodd
deimlo y colyn yn y gynffon, trwy gael eu
gwenwyno â'u herchyll dwyll ; ac am hyny
y rhai hyny yn unig a ddywedir eu bod yn
cael niwed: adn. 4. Ni a allwn gael ein

lladd trwy gleddyf gelynion a bod heb
gael niwed ; ond nis gallwn yfed eu gau
athrawiaeth a dywedyd felly. Ynawr, Gair

Duw yw y cleddyf trwy ba un y mae yr

Ysbryd yn galluogi y saint i'w hamddiffyn

eu hunain yn erbyn y gelynion hyn ; 'ie, i

ymlid a gorchfygu y dorf ddichellgar yma.

Ni a ddarllenwn am Apolos (Act. xviii), ei

fod yn "gorchfygu yr Iuddewon yn egn'iol
;'

yr oedd yn eu taraw i láwr â phwys ei ym-
resymiad. Ac o ba arfdy y cafodd eí'e y
cleddyf oedd mor llwyddiannus ? Gwelwch
adn. 28 :

" Gan ddangos drwy yr Ysgryth-

yrau, mai Iesu yw y Crist ;" ac am hyny
dywedir ei fod yn " gadarn yn yr Ysgryth-

yrau ;" adn. 24. Gr cadarn o nerth, ac

mor fedrus, trwy ei wybodaeth hyddysg o'r

gair, fel na allai yr Iuddewon cyfeiíiornus

sefyll o'i flaen â'r cleddyf yma yn ei law,

mwy nag y gall plentyn â dagr bren sefyll

yn erbyn cawr yn llawn arfog. Pan yw
Paul yn rhybuddio Timotheus i sefyll yn
ofalus ar ei amddiffyniad yn erbyn cýfeil-

iornwyr oedd yn rhwydo cynnifer ym mhob
man ; nis gall feddwl am well cyfarwyddyd

iddo i ymgadw o'u gafael na thrwy ei anfon

at yr Ysgrythyrau, a pheri iddo gau ei hun
i fyny ynddynt fel mewn tref gaerog (2 Tim.

iii. 14) ;
" ÌEithr aros di yn y pethau a

ddysgaist ;" ac yn yr adnocl nesaf y mae yn
egiuro ei feddwl, pa addysg oedd yn ei olwg

trwy ddywedyd wrtho, iddo "er ynfachgen

wybod yn Ysgrythyr Lân, yr hon oedd yn
abl i'w wneuthur ef yn ddoeth i iachawdwr-

iaeth ;" ac yn ganlynol yn ddoethach na'i

holl elynion, os ymlynai yn astud wrthi hi.

Arfau rhai ereill, y mae yn bossibl i ni ym-
lwytho â hwy trwy droi a threiglo llawer o

awdwyr ; ond y mae yr hwn a gafodd afael

yn y cìeddyf yma, a'i ddysgu gan yrYsbryd
i'w drin, yn ddigon da ei ddarpariaeth at

ddal brwydr â'r cyfeiliornwr cadarnaf a fedd

y diafol o'i ochr. A dim ond hwn, fe ailocld

gwragedd gweiniaid cldiarfogi doctoriaid

mawrion o'u hastudiol resymau ; un ym-

adrodd eglur o'r Beibl oedd yn ddigon i

ddyrysu eu holl gelfydd ddadleuaeth. Yn
debyg i'r modd y diymenyddiwyd Abimelec

y rheolwr mawr hwnw, gan y wraig a dafl-

odd ddarn o faen melin ar ei ben. Yn yr

ystordy yma y ceir yr arfau hyny, a ddy-

wed Paul sydd mor " nerthol trwy Dduw
yn bwrw dychymmygion i lawr " (2 Cor. x.

4, 5), neu ymresymiadau ; wrth y rhai y mae

un hen awdwr yn bamu mai dadleuon v
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pliilosopliyddîon Groegaidd a feddylir. Yn
wir, y mae y neb y byddo ganddo y Gair
o'i ochr, a medrusrwydd duwiol i'wddefn-
yddio, yn cael mantais o'r fwyaf ar ei wrth-
wynebwr a ddel i'w erbyn mewn nrfogaeth
arall, er medrused ymîaddwr a fydd ; fel

dyn â chleddyf da yn cyfarfod gelyn â dim
ond brwynen yn ei law. Y mae ar bob cyf-

eiliornad arswyd y Gair, a mwy o ofn cael

ei holi gan hwnw nag sydd ar leidr o gael

ei brofi o flaen barnwr manwl. Y mae dwyu
opiniynau hereticiaid i'r goleu yn ddigon
i'w baeddu, medd Hieron : dadblygwch
hwynt, nen dygwch y Gair a hwythau
wyneb yn wyneb, ac fel Cain hwy a os-

tyngant eu penau yneucywilydd. Dyma yr
unig dânbrawf l sicr, i brofi wrthi opiniynau
a ddrwgdybir. Os gallant rodio ar y gyf-

raith danllyd yma heb niwed, heb eu cerydd,

chwi ellwch en derbyn fel gwirioneddau di-

lys ; ac nid yn amgen. Dywed Paul am
rai na " ddioddefant athrawiaeth iachus ;"

2 Tim. iv. 3. Och ! pa focld y gwnânt, pan
nad yw eu meddyliau hwy yn iaclms ì Y
mae yn rhy lym ganddynt. Ni all traed

afiach gan y gymmalwst rodio ond ar fíbrdd

feddal a ymroddo danynt. Felly rhaid i'r

rhai hyn gael athrawiaeth a gydgordiai â'u

mympwy, yr hyn ni wna y Gair, ond yn
hytrach eu barnu ; a hyn, hwy feddyliant,

a wna efe yn ddigon buan pan ddel y dydd
mawr ; am hyny yn awr yr ymogelant gym-
maint rhagddo, fel na phoenai hwynt cyn
eu hamser. Yn y modd yma, y Cwaceriaid,

y mae ganddynt eu cynllwynfa i redeg iddi

oddi ar ffordd y Beibl ; wrtli frawdle pa un
hwy a wyddant y condemnid eu hopiniynau

3
rn ddiammheu ; ac am hyny hwy a appel-

iant at arall, lle y gallentgaelgwrandawiad
mwy tyner ; a hwnw yw y goleuni oddi
mewn ; neu mewn Cymraeg eglur, eu cyd-
wybod naturiol ; barnwr y gwyddys yn dda
eifod yn llygredig ac yn hawdd ei yro â
gwobrwy i ddywedyd yn fynych yr liyn a
ddymunai chwantau dynion. Och ! gread-
uriaid truain, y fatli gyfnewidiad atíirist a
wnaethant ! Gadael y Gair, sydd yn rheol

union o ffydd, yn ddidwyll, ac yn ddigel-

wydd fel Duw ei hun, i yniddiried am eu
tywysiad eu hunain iddynt eu hunain ! Ar-
weiuydd mwy anwybodus, hurt, ac anffydd-

lawn, ni fedrasai y diafol ei hunan ddewis
iddynt. Y neb sydd yn ddysgawdwr iddo
ei hun, medd Bernard, fe fydd yn aicr o gael
ynfyd yn feistr. Ac fe ddywed Solomon,
i'e, un mwy na Solomon—Duw ei hun trwy
Solomon—" Ffordd yr ynfyd sydd uniawn
yn ei olwg ei hun ; ond y neb a wrandawo
ar gynghor syddgall;" Diar. xii. 15. Callaf

1 Math o brawf a arferid gynt ar y ncb a dybid
yn euog o ddrwgweithred. Os cerddai dan orchudd
ac yn droednoeth dros naw o sychau poethion heb
gael niwed, fo'i cyfrifid yn ddieuog ; os amgen, yn
euog.

ynte yw hwnw a gymmero air Duw y
gynghorwr iddo. Y Pabydd hefyd, y nu
ganddo yntau ei ddyryslwyn a'i loches wrl
ei gefn—hynafiaeth a thraddodiadau, ìle

ffy am noddfa rhag gwyneb yr Ysgrythyi
fel Adda i fysg prenau yr ardd, pan ìldael

Duw dan rodio ato. Fel pe byddai unrhy
hynafiaeth mor ddilys ag oraclau Duw
hun, neu unrhyw draddodiadau dynol

j
gydbwys â'r Ysgrythyr. I enwi ond un

)

chwaneg—y Sosiniad—y mae hwn yn yx
gastellu yn ei reswm balch ei hun, acj
eynimeryd y fath rwysg arno, fel y myii
i'r Ysgrythyr ddyfod at ei reswm, fel

gallai roddi ei ystyr arni yn lle plygú i'

threfniad hi. Y mae yn rhaid iddo ga

crefydd ac Ysgrythyr a attebo i'r darlunii

a dym'r gan ei reswm, onid e, ni fyn un
honynt. Dyma wreiddyn llawer o gyfe
iornadau a heresiau anferth, fel y ríiai

dywed Tertulian am danynt, a fyne
forthwylio Cristionogacth ar eingion
doethion cenhedlig. Pa beth yw hyn, oi

uryned âg aur i'w bwyso yng nghloriann.*

y canwyllwr, ac edrych am yr haul wr
oleuni y lleuad ? Duwinydd diweddar
ddywed fod heresiau yn gyffredin yn tard(

oddi wrth mlchder, anwybodaeth, neu gi

rwys ddadleuaeth rheswm. Yr olaf o'r rí

hyn, dybygid, yw y graig y darfu i Paul
hun graffu ar rai yn cael eu dryllio arni,

yn " cyfeiliorni o ran y ffydd ;" 1 Tim. y

21. Ac am hyny y mae efe mor garedig
yn cynghori Timotheus i ymgadw rhag
bâsle peryglus yma, a llywio ei lestr wrth
Gair, acln. 20: "O Timotheus, cadw yi-h;

a roddwyd i'w gadw atat," &c. Wrth.'
hyn a roddwyd i'w gadw ato, nid wyf fì;

deall ond yr un peth a ffurf yr ymadrod
ion iachus, y mae efe yn ei annogi'w chad
yn yr ail epistol

; pen. i. 13.

Gwrth. Ond yr ydym yn gweled hereti

iaid yn dyfynu Ysgrythyr o blaid eu cyfe
iornadau anferthaf, ac yn tynu y cledd
yma er eu hamddiffyniad yn gystal a'r rh

uniawn gred. Pa fodd ynte y mae yn offí

yn ac yn beiriant mor nerthol yn erb;

cyfeiliornad ?

At. Pa beth ni faidd dynion o benau c)

rwys, calonau llygredig, a gwynebau hyfi<

ei wneuthur er dwyn y mlaen eu hymblei
iad drygionus

;
pan unwaith y byddant we

pleidio cyfeiliornad, neu ryw ffordd becha
urus ? Y mae Corah a'i gynnulleidfa annu'
iol yn beiddio dywedyd fodyr Arglwydd;
eu mysg, a bod ganddynt hawl i'r offeiria

aeth gystal ag Aaron ei hun, oedd wedi
eneinio â'r olew sanctaidd : Num. xvi.

Ac nid yw Sedecì'ah, y gwenieitjiwr ma^
hwnw, yn ofni tadu ei gelwydd ar Dduw
gwirionedd ei hun (1 Bren. xxii. 11) : "l
a wnaeth iddo gyrn heiyrn, ac a ddywe
odd, Fel hyn ;y dywedodd yr Arglwyd
â'r rhai hyn y coriii di y Syríaid^ ucs i ti
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i ei law ei huii.

lynt lmdo ereill

a hwynt ;"ac er nad oedd Duw wedi dy-

dyd dim o'r fath beth. Nid rhyfedd ynte

o-weled ereill yn gosod euhil fastardaidd

tîî ddrws Duw", ac yn gwaeddi fod gan-

ynt Ysgrythyr o'u hochr. Trwy y digy-

ívdd-dra yma hwy a allant dwyllo eneicl-

:"hygoel í goelio yr hyn a ddywedant ; fel

allhocedwr ysbeilio pyrsau y rhai an-

bodus, trwy ddangos iddynt rywbeth

g i sel fawr y brenin wedi ei wneuthur
Ic', fe all Duw ddioddef

o ddeall a chyrhaedd-

au uwch, fel cyfiawn farn arnynt am
thryfela yn erbyn goleuni eu cydwybod-

eu'hunain. Megys y caledwycì Pharaoh

fwy trwy wyrthiau gau y swynwyr yn

ivn cydsyniö â chais Moses. Ac felly

i bleicíwyr anghrist (2 Thes. ii. 10, 11);

-hai "am na cíderbyniasant gariad y gwir-

iedd, fel y byddent gadwedig ; am hyny

lanfonwyd gan Dduw iddynt amryfusedd

iarn, fel y credent gelwydd." Ond eneid-

i syml a chwiliant am wirionedd yn os-

igedig, ac heb amcanion ereili yn eu hym-
miad am dano, ond adnabod ewyllys

iw, ac ufuddhau iddo ; hwy a gânt ar eu

Er wedd'iau at Dduw, oleuni tfa eglur yn

wynu iddynt o'r Gair, i'w harwain yn

iogel heibio i'r dyfnbyliau o gyfeiliorn-

au damniol ; tra y mae ereill âg ochr dy-

/11 y cwmmwl yma atynt, ac felly yn

rthio iddynt. "Dechreuad doethineb yw
n yr Arglwydd ; deall da sydd gan y rhai

wnânt ei orchymynion ef ;" Salm cxi. 10.

llwynog, hwy a ddywedant, pan wasger

t galed arno, a red yn gyfrwys gyda'r cn
tu hela fel un o honynt ; ond yna dra-

.efn y mae y sawyr cryf nas gall ei adael

ol, yn ei wneuthur yn amlwg. Felly

jreticiaid, i guddio eu cyfeiliornadau, hwy
u gwthiant i mewn ym mysg gwirionedd-

ì Ysgrythyrol ; a thrwy eu hymddangos-

dau°teg, a'u deongliadau gau, gwnânt

dynt ymddangos fel rhai o'u nifer ; ond

is gallant bereiddio eu hopiniynau pwdr,

•1 na bydd eu sawyr ddrewedig yn cael ei

;ogli a'i adnabod gan y rhai a allant arfer

ì synwyrau. Ni bu heretic erioed ar ei

miíl wrth appelio at yr Ysgrythyrau. Yr
yn a ddywed Crist ar achos arall (Mat.

xvi. 52) ; "Pawb a'r a gymmerant gleddyf

ddifethir â chleddyf ;" fe clcleil yn wir

iwn am bob hereticiaid ; y cleddyf hwnw,
Gair, a godant hwy er eu hamddiffyniad,

ydd yn wastad yn eu rhoddi yn eu cywil-

dd a'u celwydd.

PENNOD XV.
?An trydydd gelyn sydd yn fyddin gyfan o lygr^

edigaeihau a chwantau oddi mewn; ynghyd á

gailu cleddyfyr Ysbryd i'w gorchfygu.

Ein chwantau ein hunain yw y
2m

3ydd.

fyddin nesaf sydd i'w gwrthsefyll. Felly
po bellaf yr elom, gwaetìiaf yw y gelyn a
gyfarfydcíwn. Y mae y rhaí hyn yn fwy
i'w hofni na'r lleill oll ynÿiyd. Mewn rhan
am eu bod oddi raewn i ni, yn dylwyth ein
t, chwantau ein mynwes ein hun, yn codi
i'n herbyn ; ac mewn rhan am eu bod yn
dal cwsmeriaeth â gelyn oddi allan—y di-

afol ei hunan—yr hwn megys y curodd efe

ddyn ar y cyntaf a i asen ei hun, felly y mae
yn parhau i wneuthur i ni y niwed mwyaf
â'n cnawd ein hun. Y mae tân ein chwant-
au yn eiddom ni ; ond efe yn gyffredin bi'a

y fflam ; am mai ei demtasiynau ef yw y
fegin sydd yn eu chwythu i fyny. A phan
gyfarfyddo y fath dân â'r fath wynt cryf
i'w yru ar led, i ba le y cyrhaedd ? O ! mor
anhawdd yw ei attal a'i ddiffodd ! Y mae
mor hawdd bwrw Ueng gyfan o gythreul-
iaid allan o'r corph ag un chwant allan o'r

enaid ; îe, yn hawddach. Y mae yn fwy
hoff gan Satan ei letty yn y galon nag yn yt ; ac y mae 311 anhawddach gancldo ei

adael. Fe aeth yn fwy ewyllysgar allano'r

dyn i'r moch (Mat. viii. 31) ; am ei fod yn
gobeithio trwy adael ei gorph, ac ymfodd-
loni dros dro ar d gwaelach (y moch wyf
yn feddwlj, y byddai hyny yn ffordd iddo

gael llawnach meddiant o eneidiau pobl yv
ardal. Ac yn wir felly y cafodd, gan i Grist

adael i'w reolaeth ef yn dra chyfiawn, y rhai

oedd yn blino mor fuan ar ei gyfeillach fen-

digedig ei hun. Yn awr, y Gair yw yr unig
arf (fel cleddyf Goliath) nid oes mo'i fath.

am dori i lawr, a thori ymaith, y gelyn ys-

tyfnig yma. Fe ddichon gair Duw feistroli

ein cbwantau pan fyddant yn eu grym a'u

rhwysg. Os yw y chwant yn fwy gorwyllt

un amser na'r llall, dyna y pryd, pan fydd.

gwaed ieuengctyd yn berwi yn ein gwyth'i-

enau. Y mae ieuengctyd yn nwydwyìlt, a

chwant y pryd hwnw yn ennyn yn angerdd-

ol. Y mae yn haul yn dringo yn uwch
uwch, ac ni feddyliwn fod llawer rhyngom
a'r nos. Felly rhaid ei bod yn fraich gre

a dyno r ieuangc oddi rth ei chwantau,

un sydd â'i archwaeth yn fwyaf bywiog at

flasu mwyniant anianol. Y mae ganddo

rym a chryfder i sugno mwy o hyfrydwch

y cnawd nag a ddichon henaint methedig ;

ac y mae ym mhellach (yn ol ei feddwl) allan

gyrhaedd ergyd angeu, na hen bobl sydd.

ar derfynau y bedd, ac yn dwyn arogl y
ddaear i'w canlyn ; i ba un y byddant yn
sicr o ymollwng ar fyrder. Ond os cyfer-

fydd gair Duw â'r gr hoyw yma yn ei holl

wychder, uwch ben ei wledd o fwyniant an-

ianol, a sisial ond ychydig sillaffau yn ei

glust,rhoddiondpigiad i'w gydwybod â blaen •

ei gleddyf, efe a wna iddo ffoi oddi wrthynt

oll mewn cymmaint brys ag y ffôdd brodyr

Absalom oddi wrth eu gwledd, pan welsant

eu brawd Amnon wedi ei ladd wrth y bwrdd.

Pan yw Dafydd yn rhoddi cynghor i'r *j|
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ieuangc rhag afiechyd ei chwantau (nid un,
ond y cwbl), pa fodd i lanhau ei holl yrfa
a'i lwybr, y mae yn peri iddo ynunig "ym-
olchi yn yr Iorddonen hon" (Scdm cxix. 9);
" Pa fodd y glanhâ llangc ei lwybr ? Wrth
ymgadw yn ol dy air di." Fe'i gelwir yn
"wialen ei nerth ef ;" Salm cx. Trwy
wialen yn llaw Moses, fel y gwyddom, y
gwnaeth Duw y gwyrthiau mawrion hyny
i ddwyn plà'au ar yr Aiphtiaid, a gwaredu
yr Israeliaid ; trwy hono y dofodd efe

Pharaoh falch, gan beri iddo ef a'i bobl o'r

diwedd ollwng Israel o'u gafael ; ie, mewn
ystyriaeth, eu gwthio o'u mysg, a bod mor
awyddus am eu lle ag oeddynt o'r blaen am
eu cymdeithas. Trwy hono yr agorodd efe
fíbrdd i Israel yng nghanol y môr, ac y gor-
chuddiodd yr Aiphtiaid yn ei donau. Trwy
hono yr hoìltodd y graig. A thrwy y wialen
yma—ei air—y mae yn gwneuthur gwyrth-
iau mor fawr a'r rhai hyn ar eneidiau dyn-
ion. Trwy hon y mae yn taraw eu cyd-
wybodau, yn hoJlti creigiau eu calonau
celyd, yn gwahanu tonau eu chwantau, ac
yn rhyddhau pechaduriaid truain oddi dan
law pechod a Satan. Methu o hyd yr oedd
Awstin ag ymddadrys oddi wrth ei chwant-
au nes y clybu y llais hwnw, Tolle lec/e, tolle

lege—cymnier a darllen
;
yr hyn a barodd

iddo (fel y dywed yn ei Lyfr Cyffes) yn
ebrwydd gymmeryd y Beibl i' fyny' '; a phan
gyntaf y darllenodd yr un lle liwnw y tro-

wyd ei lygaicì ato (Rlmf xiii), fe ysgydwodd
holl alluoedd ei enaid fel daeargryn nerthol,
nes agor drj'sau carchar ei galon yn y fan.

Cadwynau y chwantau hyny nas gallai ei

rym a'i allu o'r blaen eu lìifio ymaith, yn
awr a syrthiasant ymaith, ac yntau a ddull
newidiwyd yn rhyfeddol. Y pechodau ag
yr oedd arno o'r blaen ofn eu gadael, yn awr
ei lawenydd oedd eu hymlid ymaith. Ni
bu dyn erioed, wrth ei gyffes ei hun, yn fwy o
gaethwas i'w chwantau, nac yn rhwym wrth-
ynt â chryfach cadwyn o hoffder nagoedd efe.

Dywed ei fod yn ymdreiglo yn nhom ei

ffiaidd chwantau, fel pe buasent wely o bêr-
lysiau, neu yr enaint gwerthfawrocaf. Etto
yr un gair hwnw a ddaeth gyda'r fath rym
awdurdodol ato, fel y rhwygodd hwynt allau
o afael ei galon, ac y trödd ei gariad yn gas-
ineb greddfol atynt ; er y buasai o'r blaen
yn haws ganddo ddioddef tynu ei galon o'i

fynwes, na thynu y rhai hyn o'i galon. Ac
megys mai y gair yw yr arf trwy yr hwn y
mae efe â llaw gref yn gwaredu pechadur-
iaid druain oddi dan awdurdod diafol a
phechod i gyflwr o ryddid, felly fe wna
ddefnydd o hono i amddiffyn ei saint rhag
yr holl ystormydd canlynol o demtasiynau a
gyfyd Satan, wrth geisio ailennill y deyrnas
a gollodd. Yn wir, y teyrnasoedd a ennill-
wyd trwy y cleddyf, trwy y cleddyf y mae
yn rhaid eu cadw. Fe ddywed Dafydd, y
modd yr oedd ef yn cadw gwyliadwriaeth,

ac yn sefyll ei dîr yn erbyn ei elyn (S
xvii. 4) ;

" Tuag at am weithredoedd d
ion, wrth eiriau dy wefusau yr ymgedv
rhag llwybrau yr ysbeilydd,"fel pe dyw
asai, A fynech di wybod pa fodd y mae

;

mod i yn diangc oddi wrth y ffyrdd a'r

ferion drygionus y mae dynion yn gyffre
yn cymmeryd rhyddid i'w ddilyn í* RÌ
i mi ei gyfrif i ddaionus air Duw ; dynw
nghynghorwr i, a thrwyddo y'm cedwir
y ffyrdd bryntion, i'r rhai y mae ereill

ddefuyddiant y gair er eu hamddiffyniad)
cael eu llusgo gan Satan—dinystrydd dyj
ryw. A allwn fyned yn erbyn Satan a phc
od gyda gwell arf nag a ddefnyddiodd Cri
orchfygu y temtiwr ì Yn wir, gwnaeth C
hyny mewn ffordd o esampl, i ddangoa
pa fath arfau a ddylem wisgo i'w wrthseí
O herwydd pe gwelsai hyny yn dda, fe

asai Crist âg un pelydr o'i dduwdod dai

yr ysbryd aflan i lawr wrth ei droed, i

hawdd ag y gwnaeth hyny wedi hyny
rhai a ddaeth i'w ddal ef. Ond fe ddev
odd yn hytrach guddio ei fawrhydi dwy
a gadael i Satan ddyfod yn nes ato, fe

byddai iddo ei orchfygu â'r Gair, a rho
i'w saint trwy hyny brawf o ddefnyddioh
y cleddyf oedd efe ar ei adael iddynt er

hamddiffyniad 3
rn erbyn yr un gelyn.

osodir y diafol allan drwy y lefiathan (l
xxvii. 1) hwnw y mae iiuw yn bygwth
gospi â'i gleddyf caled. Bwrw y mae
%'gythia.cl mewn cyffelybiaeth at y pysg
yn mawr hwnw—y morfil—yr hwn nid
yn ofni un pysgodyn fel y cleddyf-byi
gan yr hwn y mae y difàwr mawr hwnw
cael ei ladd mor fynych ; o herwydd w
cael un pigiad gau ei gleddyf efe a brysi

tua'r làn ac a ymgura i'w herbyn nei

trenga. Felly y diafol, difäwr mawr ene
iau, sydd yn chwareu ym môr y byd y
fel y íefiathan yn y dyfroedd, ac yn llyn<

yrhanfwyaf oddynolryw, heb allu yndd;
i'w wrthsefyll

; y mae yntau yn cael

orchfygu trwy y Gair. Pan y bydd idd
wnelo â Christion wedi ei arfogi â'r cledc

yma, a'i ddysgu pa fodd i'w drin, y pi

hwnw, ac nid cyn hyny y mae yn cyfari

âg un a all ei wynebu.

PENNOD XVI.
Y pedwerydd gelyn a'r olaf sydd i'r Crìstior,

icrtíisefyll— byddin liosorj o r/ystiutdiau, yngì
â'r oruchafiaeth a cnnüìir arnynt trwy y cle
yma, y gair.

Yn bedwerydd, Gelyn arall a gyferfydd
Cristion ydyw byddin wedi ei gjjyneuthu
fyny o lawer mintai o gystuddiau, oddi me 1

ac oddi allan; y naill weithiau, a'r llall br
arall, yn ymosod arno ; îe, yn fynych, rl

gyfan o honynt yn cyd-dywallt eu hergydi
arno. Hyn oedd cyflwr Paul ; " Oddiall
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L oedcí ymladdau ; oddi fewn ofnau
;"

5 Cor. vii. 5. Yr oedd efe yn dioddef ym-

>yrch eryf o gystuddiau allanol, a chernod-

'au oddi fewn i'w fynwes ar yr un pryd ;
ac

ithrist yn wír yw yr helynt pan fydd dinas

C dân oddi mewn, a gelyn yn curo ar ei mur-

au yr un pryd. Etto, hyn yn fynych yw
fotlbren y goreu o'r saint—cael gwialen Duw
ìir eu cefnau, a cheryddon oddi wrth Dduw
Kr eu hysbrydoedd ar unwaith : "Pan gospit

íjdyn a cheryddon am anwiredd, dattodit

íel gwyfyn ei ardderchogrwydd ef ;" Salm

kxxix. 11. Y mae Duw weithiau yn cer-

irddu â chroesau allanol, ond yn gwenu

Inewn llewyrchiadau tumewnol ; ac yna y
inae yn fflangellu megys â gwialen o flodam

heraidd ; y mae y naììl yn melysu ac yn ys-

jrafnhau y llall. Bryd arall, fe ddenfyn

rroes a gwg yn gynnwysedig ynddi. Y mae

h\\ fflangelìu â chystudd allanol ; ac fel tad

fagllawn, gyda phob gwialenod a ddyry i'w

'blentyn yn dywedyd wrtho, am y bai yma

j!y mae hon, ac am hwn acw y mae y llall
;

iyr hwn sydd yn chwanegiad dirfawrat lym-

::ier y cerydd ; ie, hwn yw y cwlwm ar j
iílangell— gweled ei dad wedi anfoddloni

^cyuraiaint wrtho. A phan fyddo y Cristion

druan yn gorwedd fel hyn dan law gystudd-

iol Duw,§ neu dan ei geryddon gwgus, nid

hir y gedy Satan lonyddwch iddo, neu y
bvdd yn fyr o daflu ei halen neu ei winegr

i'r archollion a wnaeth Duw yn ei gnawd

beu ei ysbryd ; fel y byddai iddo trwy hyny

iei arwain ym rahellach i brofedigaeth, os

lcaiff ond ei ewyllys. Yn wir y mae Duw
hfn fynych yn danfon lliaws o amryw gys-

Huddiau i lettya gyda rhyw un Cristion, fel

îy mae yn dn arno eu croesawu hwy oll a'u

íderbyn yn amyneddgar Ac (oddi eithr y
ineb a yr y gwasanaeth a wna gair Duw i'r

'Cristion, a'r cynnorthwyon a ddwg i mewn
liddo) fe allai ddyrysu unrhyw ddyn cyn dir-

Inad pa fodd y mae ei ysbryd yn cael ei gynnal,

í'a'i ffydd heb ei llwyr dclifa a'i llyngcu gan-

'ddyiít i anobaith. Ond gair Duw, hwn sy'n

idwyn ei holl draul ef. Hwn yw ei gyng
:

'horwr a'i gysurwr. Fe ddywed Dafydd i ni

fyn groyw, mai hwn a gadwodd ei fywyd ef :

« Oni bai bod dy ddeddf yn hyfrydwch i mi,

darfuasai yna am danaf yn fy nghystudd ;"

Salm cxix. 92. Y gair oedd ei Abisag ys-

brydol ef ; oddi wrtho yr oedd ei enaid yn

cael ei holl gynnhesrwydd. Pe cawsai hoil

j

fwyniant y byd ei dyry arno, oer fuasai ei

i
galon ef èr hyny, oni buasai i'r gair orwedd

|yn ei fynwes i'w ddwyn i wres tyner o du-

i fewnol'heddwch a chysur ; adn. 50 o'r un

I Salm: "Dyma fy nghysur yn fy nghystudd;

i canys dy air di a'm bywhaodd i." Nicl y
l
goron mewn disgwyliad (er y meddylir raai

i
cyn dyfod i'r orsedd yr ysgrifenwyd y Salm

i
hon), ond y gair yn ei galon i oedd yn dwyn

t
ei gysur iddo. Ý mae gair o addewid i'r en-

i
aid tlawd ar y fath amser yn fwy angen-

rheidiol nag yw dillad cynnhes i'r corph ar

hin oer. Pan fwriwyd Adda yn ei ryndocl

allan o baradwys i awelon oerion y byd hel-

bulus, lle y byddai yn sicr o gyfarfod â

digon o flinderau oddi wrth ei gydwybocl ci

hun oddi fewn, a chroesau odcli allan
;
yr

oedd Duw wedi rhoddi iddo air o acldewid i

amddiffyn ei enaid, cyn dysgu iddo wneud
peisiau i gudclio ei gorph, fel y gellwch wel-

ed wrth gymmharu Gen. iii. 15 âg adn. 21.

Fe wyddai Duw yn gwbl dda mor anheb-

gorol angenrheidiol oedd gair o addewid i'w

gadw rhag myned eilwaith yn ysglyfaeth i

dcliafol ; a rhag icael ei lyngcu i_ fyny gan

yr olwg ar y drygau a'r goficliau, i ba rai yr

oedd wedi taflu ei hunan a'i hiliogaeth ;
ac am

hyny ni adawodd mo hono dros ddiwrnod

yn noeth o flaen pwys eu hymgyrchiadau ;

ond yn ddiaros y mae yn rhoddi cleddyf yr

addewid yn ei law, fel y gallai amddiffyn ei

hun âg ef, a diddanu ei galon athrist yng

nghanol ei holl flinderau. Fe ddywedodd

un gwr duwiol, ar ol i Dduw wneuthur y lle

melus hwnw, Mat xi. 28, ynfoddion i'w war-

eclu o garchar euogrwydd, a'i ddwyn i fwyn-

hau heddwch a chysur tufewnol, y byddai

yn well ganddo fod heb fwyd, diod, goleu,

awyr, daear, bywyd a chwbl, na bod heb'yr

un Ysgrythyr ddiddanus hon. Os yw dim

ond un addewid fel twysen o d wedi ei

rhwbio yn llaw ffydd a'i chymmhwyso gan

Ysbryd Crist yn gallu rhoddi y fath bryd

helaeth digonol i enaid newynllyd a nych-

lyd, O ! pa bris a roddwn ni ar faes helaeth

y Beibl sydd cyn llawned o addewidion ym
mhob modd mor gysurol a hon ! Y mae

cariad yn ddyfeisgar, ac yn gosod y pen ar

waith i ddychymmygu enwau ar y neb a

hoíi'wn yn fawr—y fath enwau ag a fyddo

yn dadgan y bri sy genym arnynt ac hefyd

yn cryfhau ein hoffder atynt, trwy fod eií

teitlau yn arwyddocaol o'r rhinweddau a

feddyliwn sydd yncldynt. Felly y mae

llawer o bobl dduwiol wedi canmawl yr add-

ewidion wrthym ni mewn enwau o urddas.

Rhoddion llythyr cymmyn i'rsaint; bronau

Duw, yn llawn llaeth o ras a chysur
;
planc

y saint i nofio arno i'r nef. Yn wir, gallem

ddiosg y byd o'i holl dlysau a'u crogi wrth

giust yr addewid, sef cyfrif i'r addewidion

yr holl ragoriaethau yr ymffrostia y byd o

honynt. Y mae mwy o gyfoeth a thrysorau

i'w cael mewn un addewid nag a dâl holl aur

ae arian yr India : addewidion mawr iawn a

gwerthfawr ydynt : 2 Pcdr i. 3. Drwy-

ddynt hwy, fe ddichon y credadyn tlawd

honi hawl i'r nef ar ddaear ar unwaith ;

canys y mae i dduwioldeb addewid o'r byw-

yd sydd yr awr hon ac o'r hwn a fydd
;

Ond y rhagoriaeth y canmolwn hwynt o'i

herwydd yma, yw y gwasanaeth rhyfeddol

a wnânt, a'r cynnorthwy a ddygant i enaid

tlawd yn nydd ei gyfyngder mwyaf. Y
rhai hyn yw yr ystordai o ysbrydol ddar-
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panaeln, â'r hwn y mae ein Icseph ni, ein
hanwyl Arglwydd Iesu, yn porthi ac yn
cadw yn fyw ei frodyr yn amser newyn. Y
cwch o felusder ydynt, lle y mae yr enaid
cvedmiol yng ngauaf ad'yd (pryd na byddo
dim ì'w gael ym luhlith y creaduriaid), yn
cael llechu yn dawel a byw yn helaeth ar yr
ystôr o gysuron sydd yno yog nghadw.
Mewn gair, y porthladdoedd prydferth a'r
angorfa gyfleus, lle y try yr enaid temtiedig
ei lestr fregus, a'r Ue y caiff orwedd yn ddi-
ogel liyd ncs y chwalo y cymmylau, ac y
tawelo yr ystoroi a gyfyd byd, pechod,aSa-
tan ì'w erbyn. Iü, pan íyddo angeu ei hun
yn nesau ac na byddo gan y diafol ond un
cais chwaneg am y gamp, un ysgarmes yn
ol i gael neu golli y fuddugoliaeth am bytìi

;

y pryd hyny, ffydd yn yr addewid a ddwg
enaid y Cristion allan oamddiffynfaeigorph
(ar ol yr amgylchyniad tost) â baner yn ehed-
fan, ac â llawen íloedd gorfoledd i'r nef, heb
adael ond ei gnawd ar ol dan law angeu ; a
hwnw hefyd mewu sicr obaith o ymwared
iddo oddi tan ei awdurdod ef cyn y byddo
hir, yn nydd yr adgyfodiad ac adferiad pob
peth.

PENNOD XVII.
Cyhuddiad o ryfyg hynod a chrmlondeb mawr yn
erbyn Eylwys lihufain am ddiarfogi y bobl ©V
cleddyf yma, yr Ysgrythyrau. '

Defii. 1. Aiygair ydyw cleddyf yr Ys-
bryd â pha uu y mae yn gorchfygu ei elyn-
ion ? Yna galJwn yn gyfiawn gyhuddo
Eglwys Rhufain o greulondeb at eneidiau y
bobl, wrth eu diarfogi o'r arf hwn, â pha
un yn unig y gallaut amddiffyn eu hunain
yn erbyn eu gelynion sydd yn ceisio am eu
tragwyddol ddinystr. Gwir yw

} y mae gan-
ddynt ryw ddail ffigys, â pha rai yr ewyll-
ysiant gysgodi yr arferiad gywilyddus yina.
Mynent i'r byd gredu mai mewn tosturi at

y bobl y gwnânt hyn, rhag iddynt dori eu
bysedd ac archolli eu hunain à'r arf yma.
Yr ydym yn gweled (meddant) y fath nifer
o gyfeiliornadau a heresiau sydd yn heidio
yn y byd trwy gamgymmeriadau y cyffred-
in ; ie, Pedr ei hunan hwy feiddiantei wys-
io fel tyst o'u hochr, yr liwn a ddywed fod
rhyw bethau auhawdd eu deall yn epistolau
Paul, " y rhai y mae yr anwastad a'r au-
nysgedig'yn eu gyrdroi, megys yr Ys-
grythyrau ereill, i'w dinystr eu hunain ;"

2 Pedr iii. 16. Ac am hyny, y Beibl, sy mor
beryglus i bobl gyffredin ymyraeth àg ef,

barnant mai y ffordd fwyaf diogel ydyw ei

gadw allan o'u cyrhaedd ; fel y cadwn ni
gleddyf neu arf miniog oddi ar ffordd y
plant, er cymmaint fyddo eu cri am dano.
Gwelwch y fath faneg hardd a dynant dros
law mor fudr. Ond a ddarfu i Pedr, amfod

rhai annysgedig ac anwastad vc g^yrdroi^
Ysgrythyrau, wahardd iddyn't hwy neury
rai ereill, er gwaned fyddont, ddarìlen'
Ysgrythyrau. Buasai hyn yn dwyn vnd(
bwys yn wir. Ond i'r gwrthwyneb yr y*ym yn caeì: o blegid yn yr adnodau nesa
y cynghor a rydd efe i Gristionogion, rhs
eu harwain yinaith trwy amryfusedd yr ai
nuwiol yw, cynnyddwch mewn gras a gw<
bodaeth ein 'í^arglwydd a'n Iachawdwrles
Gnst. Goleuni yw y cerbyd sydd vn dwr
dylauwadau yr haul i'r ddaear : felly Cri
sydd yn dwyn dylanwadau ei ras i'w gai
Iyn ì'r enaid. A pha fodd yr oedd Pedr ymeddwl iddynt gynuyddu mewn gwyb
aeth o Gnst, os na fynai iddynt ddarllen
Beibl, yr unig lyfr sydd yn dysgu hynv yìawn ? Eithr y Pabyddion a íyneot gau e
pobl ddys^u gwybocìaeth o Grist trwy e
pregethiad hwy, ac nid trwy yr Ysgrythyi
au, a pha rai nis gallentgyfeilìachu môr dd
berygl.

laf. Pa fodd y gwyddant yn sicr fod
3hyn a bregetliaut hwy yn wir, os na bydd

.Beibl ganddynt, at ba un megys y gwirfae
prawf y gallant ddwyn cu hathrawiaeth i'

phrofi ? Dyma fel y gwuaeth y Bereaid
phregeth Paul (Act. xvii. 11), cystal prei
ethwr, mi feddyliwn, a neb a feddant hwj
thau.

2il. Pe caniatem eu bod yn pregethu
gwir, a allant hwy sicrhau na chaiff eu geii
ìau hwy mo'u gyrdroi a'u camddeall ga
eu gwrandawyr ? Ac 03 na allaut, pa hai

y goddefir hwy ynte i bregethu mewn iait

gyffredin, pan y mae gair Duw o herwyd
yr un rheswm yn waharddedig i'w ddarlle
gan y bobl yn iaith eu gwlad ? Yn ddiai
yr wyf o'r un farn a'r gwr dysgedig a ddj
wedodd, "Os na chaiff Duw eiìiun genad
lefaru niewn iaith gyffredin, llawer llai I

reswin a welaf íi i fonach gael ; ac felly i'

bobl fod heb wybod dim yn y bvd ai

Grist:" Mr. Mede ar Ier. x. 11. Na:
gwir reswm pa ham y gwaharddant ddai
llen y Beibl yw, nid i'w cadw rhag cyfeiJ

iornadau a heresiau, ond.i'w cadw rìiag cäe
fod y rhai a wthiant hwy eu hunain ai nyn
Y fath sothach ag sydd ar werth ganddyt
hwy, nid a'i byth oddi ar eu llaw yn liwylu;
oni bai eu bod fel hyn yn cadw eu siop y
dywyll. Yr hyn a 'barodd i un o'u penfoe
iaid gwyno mor chwerw o achos direidi

Luther liwnw, a anafodd eu marchnad, ga
ddywedyd, Oni buasai hwnw y gallasen

berswadio yr Ellmyn (pobl Germani) i fwyt
gwair. Fe wna rywbeth y tro gan ddy
dall. Nid wyf û yn rhyfeddu fod eu poL
wedi eu meithrin fel hyn mewn ^nwyboil
aeth, yn cofleidio eu hoferedd mor barod, a

yn credu eu dychymmygion ffugiol mor hy
derus. Mae yn rhaid i'r dall naill ai eifl

tedd yn llonydd ai myned lle y gwelo y
arweinydd yn dda. Yr yuym yn darllen au

|
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rddin gyfan, är ol unwaith eu taraw â

aliineb, yn cael eu tywys allan o'u ffordd

nn ddim ond un dyn â llygaid yn ei ben

f
! Bren. vi). Ond y mae hyn yn beth i'w

'feddu fod dynion a wyddant yr Ysgryth-

r (fel y gyr llawer o'u blaenoriaid hwy),

lidynion a addefant ei dwyfoi darddiad hi,

h beiddio mor hyf a digywilydd ag attal y
ìythyr hwn a ddanfonodd y Duw mawr at

iibion dynion ; a nacau iddynt (oddi eithr

jühydig a welant hwy yn dda) gael edrych

rno, er ei fod wedi ei gyfarwyddo a'i anfon

nn Dduw ei hun, nid at un blaid neu fath

bobl, ond at bob dyn lle y delo (Rhuf i.

; 2 Cor. i. 1. Dyma ddarn o ddigywilydd-

a nas gellir cael ei gymmhar. I ba ddi-

n y gwneir cyfreithiau, ond i'w rhoddi ar

'hoedd ; neu y cafodd y Beibl ei ysgrifenu,

ìd i'w ddarllen a'i wybod gan ddyn. Yr
yf yn sicr fod yr apostol, â'r awdurdod

[
yr ysgrifenodd ei epistolau drwyddo, yn
rchymyn eu darllen yn yr eglwysi : Col.

16. Ac a ddarfu i weinidogion yr

l;lwysi hyny eu cadw a'ucelu o olwgy bobl

iag iddynt eu gyrdroi a myned yn heret-

aid? Y mae yn rhy wir fod rhai yn
awswyro yr Ysgrythyrau i' dinystr eu

pnain ; ac felly y mae rhai o ddiffyg gofal

ìrth fwyta yn tagu eu hunain â'u bara. A
[id i bawb o achos hyny newynu rhag ofn

el eu tagu ? Mae rhai yn archolli eu hunain

u cyfeillion â'u harfau, a raid i'r holl fyddin

achos hyny gael eu diarfogi, a dim ond
Lhydig o'r swyddogion penaf yn cael can-

jtâd i wisgo cleddyf ? Yn ddiau, os ydyw
>n yn ddadl ddigon cref i selio y Beibl

tag cael ei ddarlleu, mae achos ei gadw, nid

ì unig rhag y fath waelaf a mwyaf di-

lysg, ond hefyd rhag y dysgawdwyr a'r

•if ddoctoriaid ; o blegid y mae yr heres-

u bryntaf wedi magu jn y penau gwych-
Ÿ mae cyfeiliornadau anferth wedi

rddu oddi wrth gyfrwys ddadlyddiaeth

rius, yn gystal ag oddi wrth anwybodaeth
etius, fel mai diwedd y cwbl fydd hyn,

id oes i'r annysgedigion ddarllen y Beibl,

herwydd y gallant ei drawswyro drwy an-

ybodaeth ; nac i'r dysgedigion, o herwydd
gallant ei yrdroi â'u cyfrwysdra. Fel

yn ni a welwn, pan fyno dynion beilchion

d yn ddoethach na Duw, y mae eu medd-
liau anneallus yn tywyllu nes y collant syn-

yr a rheswm dynion

PENNOD XVIII.
r
d erhjn Eglwys Bhufain etto am gyfrif annigon-

olrwydd i'r Ysgrythyrau.

Defn. 2. Y mae hyn yn disgyn yn ddwys
r

i j rhai a gyhuddant yr Ysgrythyrau

anctaidd o annigonolrwydd, fel pe nabaent

yu cynnwys y cwbl sydd yn angenrheidiol i

iachawdwriaeth. Y fath gabledd crchyli

yw hyn a gwaradwydd i'r Duw mawr, ei

fod yn anfon ei bobl i'r maes, ac yn rhoddi

y fath gleddyf pren yn eu llaw, nad yw yu
ddigonol i'w hamddiffÿn hwynt, a thori eu
ffordd trwy alluoedd eu gelynion i'r nef, llo

y mae yn gorchymyn iddynt deithio ? A
fyddai i un brenin tirion a garai fywydau ei

ddeiliaid roddi arfau iddynt a fyddai yn an-

addas i wrthsefyll y fath elyn ag sydd yn
dyfod i'w herbyn, os gyr pa fodd i' w hadd-
urno yn well ? Nag ê, a roddai efe iddynt

y fath arfau egwan ac annigonol er eu ham-
ddiffyniad, ac.yna gorchymyn iddynt ddefn-

yddio arfau ereill ? Eu danfon yn gywil-

yddus fel defaid i'r cigyddle fyddai hyn ; ac

nis gallai arwyddo dim ond fod ganddo
ewyllys iddynt oli gael eu difetha gan eu
gelynion. Ac onid yw Duw ei hun yn mawr
ganmawl y cleddyf yma, y gair, wrth ei

bobl, pan y dywed wrth Timotheus, "ei fod

yn abl i'w wneuthur ef (fel Cristion) yn
cldoeth i iachawdwriaeth " (2 Tim. iii. 15);

ac fel gwr Duw neu weinidog yr efengyl yn
bei-ffaith, " wedi ei berffeithio i bob gweith-

red dda ;" adn. 17. Ië, onid yw efe yn ein

gwahardd i ddefnyddio dirn arfau ereill oncl

a gawn ni yn yr Ysgrythyr ? At y gyfraith

ac at y dystiolaeth y mae yn ein danfon
(Esa. viii. 20); ac y mae yn ei gyfrif ynym-
wrthodiad â'n hufucld-clod iddo ef os awn i

le arall ond at ei air ysgrifenedig ef am gyf-

arwyddyd neu amddiffyniad. " Onid â'u

Duw yr ymofyn pobl ; dros y byw at y
meirw'?" Yna y canlyn, '' At y gyfraith ac

at y dystiolaeth ; oni ddywedant yn ol y gair

hwn, hyny sydd am nad oes oleuni ynddynt."

Fe dybygid ynte nad yw Duw yn cyfrif ein

bod yn ymofyn âg ef, odcli eithr ein bod yn
ei geisio ef yn y gyfraith a'r dystiolaeth, ac

yn dwyn y cwbl a glywom i'w brofí. yma.
Yr hyn a fwriadwyd gan Dduw i'wbobl (fel

llestr tref i'r farchnad) yn rheol i fesur

pob athrawiaethau wrtho, yn sicr y mae
hwn wedi cael ei wneuthur yn gywir a di-

fai. Ond y mae y byd, erbyn hyn yn gwy-

bod pa le y mae annigonolrwydd yr Ys-

grythyrau yn bod. Ý maent yn llawn

ddigonol i amcanion Duw, ond nid i amcan-

on y pab. Y maent yn abl i addurno pob

gwir Gristion â digon o ddoethineb i gadw
ei enaid. Ond y mae y pab yn cael dolur

am nad ydynt mor ddefnyddiol i gadw y.

goron drebl ar ei ben ef, ac nad ydynt ym
trefnu iddo seiliau at amddiffyn ei awdur-

clod arglwycldaidd â'r anffaeledigrwydd y
mae yn ei hòni megys duw, ynghyd âg

athrawiaethau ereill a ddelir ganddo. A
dyma yr unig fyrdra a all efe roddi yn er-

byn yr Ysgrythyrau ; ac i wneud hyny i

fýny, y mae y dorf o draddodiadau wedi cael

eu dwyn i mewn i'r eglwys ; y cwbl wedi eu

dysgu i siarad iaith dymuniad y pab- cyn
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gweled goleuni. Àc er mwyn ennill cymmer-
iad i'r tystion hyn, dyma y ddyfais a lun-

iodd eu penau cyfrwys gyda help y diafol

(sy ganddo hen genfigen i'r Ysgrythyr, er

pan waredodd yr addewid ei garcharor
Adda o'i law ef), mynasant gyhoeddi yr Ys-
grythyrau yn annigonol ac ansicr :

" Y
dernyn lleiaf o wirionedd dadguddiedig,"
fel y mae un o honynt yn ddigywilydd yn
ysgrifenu ; ac felly, yn rìiaid iddynt wrth eu
clytiad hwy i'w gwneuthur yn gyflawn.

Yn gymmliwj's fel y trinwyd yr ymher-
awdwr Alecsius gan Andronicus, yr hwn a
roddodd y g;ür aílan ei fod yn wan ac an-
nigonol i ddwyn pwys y llywodraeth ei

hunan ; ac felly y cafodd yn gyntaf gyfran o'r

awdurdod gydag ef, ac yna awdurdod arno
i'w daflu o'i orsedd. A pha un a wnaeth eu
traddodiadau hwy yn decach â'r Ysgrythyr,
gall y byd farnu. Pan elo traddodiadau i

fyny, y mae y gair ysgrifenedig yn sicr o

fyned i lawr : "Gwnaethoch orchymyn
Duw yn ddirym (meddai Crist wrth y Phar-
iseaid) trwy eich traddodiad eich hun ;"

Mat. xv. 6. Dynichwelasoch ei awdurdod
yn meddyliau dynion, y rhai a adwaenent y
gair, i roddi clust i'ch traddodiadau chwi.

PENNOD XIX.
Yn dangos drygioni mawr y rhai a godant y
cleddyf yma i amddiffyn unrhyw bechod.

Defn. 3. Y mae hyn yngwneuthur yrhai
hyny yn euog o ddrygioui anferth, y rhai,

yn lle defnyddio y clcddyf yma i'w ham-
ddiffyuyn erbyn pechod a Satan, a'u codant
yn hyf i'w hamddiffyn eu hunain yn eu har-

ferion drwg a fíiaidd. Fel hyn yr heretic :

fe gymmer y gair i gyfiawnhau ei ddaliadau
pwdr, gan ei draws gymmhell ym mhlaid ei

ffordd ef i ddwyn tystiolaeth yn ei crbyn ei

hun. A llawer adyn drygionus allwn gyf-

arfod, y rhai, i gadw cerydd draw, a feidd-

iant ymofyn nodded i'wharferìon drygionus
allan o'r gair, yr hwn sy ganddynt ar flaen

eu tafod, ac a ddaliant i fyny i dori y dyrn-
od a geisir roddi iddynt. Dywedwch wrth
gnawdolddyn am ei fuchedd nwyfus anifeil-

aidd, a chwi gewch weithiau yn atteb, Nid
oedd Solomon mor fanwl a phetrusgar, yr
hwn a ddywed, "Nid oes dim yn well i ddyn
dan haul na bwyta ac yfed a bod yn llaw-

en." Fel pe buasai Solomon, ie, Duw ei

hun oedd yn ei gyfarwyddo, yn meddwl
llenwi cwpan draflwngc y meddwyn iddo, ac

yn gyfaill i loddestwyr ac yfwyr gwin
; pan

nad yw bwyta, ac yfed, a bod yn llawen, yn
ngenau Soíomon yno, ond yr un peth a
gwasanaethu yr Arglwydd mewn llawenydd
a hyfrydwch calon, am amldra pob dim yng
ngenau Moses : Deut. xxviii. 47. Mor er-

chyll ddrygionus yw calon dyn, fel mai y

rhanau mwyaf melus a chysurus o'r gair a
yrdroir yn fwyaf gan lawer er boddhàd i'w

chwantau. Y cyhoeddiadau o rydd
Duw, a wnaed i'r diben o doddi calonau
pechaduriaid, a'u tynu oddi wrth eu chwantau
at Grist, mor fynych y camddefnyddir y rhai

hyn i'w cynio a'u caledu yn eu pechodau, a'n

cadw oddi wrth Grist ! Yr esamplau o
gwympiadau duwiolion a goffeir i'r diben o
beri i'r rhai sydd yn sefyll wylio, ac i gyn-
nal gobaith am drugaredd yn fyw yn y rhai

a gwympasant, pan y maent mewn perygl o

gael eu llyngcu gan anobaith. Ü ! fel y
trawswyrir hwy gan lawer! y rhai a or«

weddant fel moch yn ymdreiglo yn y dom,
ac a dybiant fod pob peth yn dda am fod y
fath saint enwog wedi syrthio mor fn^H
ac etto wedi dyfod i ddiwedd mor dda

; a'u

pechodau wedi eu maddeu, a'u heneid'an
wedi eu cadw ! Y ffyniant a gafodd edi-

feirwch hwyr mewn ychydig, ie, ychydig
iawn o esamplau Ysgrythyrol: sn ydyw
meddwl y fat'h ddefnydd a mantais a wna
Satan o honynt, i erfyn amser gan y pech-

adur, a pheri iddo aros yn Sodom ei bechod-
au. Y mae yr unfed awr ar ddeg, medd
efe, etto heb ddyfod

;
pa ham yr edifarhei

di cyhyd cyn bod achos ? Pa líani y rhaid

i hwnw droi allan yn y boreu a all ddyfod
trwy ei daith yn dda ddigon awr cyn y uoaî

Y mae y lleidr edifeirio), yr hwn, fel y dy-

wed un, a aeth yn lladradaidd oddi ar y groet

i'r nef, yr wyf yn ofni, wedi bod yn achlya-

ur, ond achlysur tra diniwed ar ran Duw,
i ddwyn llawer pechadur diuiwed i'r crog-

bren ; ie, a da, os nad i le o ddienyddiad
mwy maith mewn byd arall. O ! gochel-

wch hyn, bechaduriaid, os ydych yn caro

eich eneidiau ! Ai nid digon yw i chwi

gael eich chwantau, heb i chwi hefyd sugnc

eich calondid allan o'r gair, a defnyddic

enw Duw yn ffugiol i'ch dal i fyny ?
* Mae

y diafol, yn wir, yn camddefnyddio yr Ys-

grythyr yn y modd yma {Mat. iv. 4), gan

feddwl wrth liyny y cai gan Grist wraudaw
yn barotach ar ei gais melldigedig : ac l

ddilyni di ei lwybr ef ? Wrth hyn, ti wneí

un pechod yn ddau, a'r olaf yn waethal
Yr oedd meddwi yn bechod ofnadwy jn

Belsassar ; ond yr oedd traflyngcu o lestn y
cyssegr yn llawer gwaeth. Nid oes ud

pechod yn fychan, ond y mae y pechod lleial

yn cyrhaedd i gabledd pan y gwneler ef ai

rith o sail Ysgrythyrol. Prin y gall y diafol

ddymuno achlysur mwy i ymogoueddu
Dduw na thrwy ei archolli ef fel hyn Ä'i

gleddyf ei hun. Pan welodd Julian, y
gwrthgiliwr, y philosophyddion cenhedlig

yn cael eu trechu mewn dadl trw ddynol

ddysg rliai o'r Cristionogion, dywedodd,
"Fe'n daliwyd â'nhadenydd einhunain

;
gan

edrych arno fel gwaradwydd mawr iddynt

gael eu curo wrth eu harf hunain, fel eu cyf-

rifent." Y gair yw cleddyf Ysbryd Duw,
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rhag cywilydd, na chaniata i Satan

teuthur ei yniffrost yn erbyn dy Dduw,

istion, o'th herwydd di
;
yr hyn a wna

| os gall dy berswadio i archolli ei enw â

jn ei arf ei hun. Yr hwn sydd yn cyr-

!«dd dadl o'r Ysgrythyrau Sanctaidd, i'w

\úo o blaid unrhyw opiniwn neu arfer

redig, pa beth y mae yn ei wneuthur,

1 ceísio cael gan Dduw ymladd yn ei

.yn ei hun '/ Ië, y mae yn saethu ato â

Itli o'i gawell ei hun. Os oes dyn ar wyn-

jy ddaear a neilldua Duw fel nôd i'w lid

baf, dyma fe, yr hwn sydd yn cysgodi ei

fygioni dan aden yr Ysgrythyrau Sanct-

d, ac felly yn gwneuthur Daw yn am-

jiffynydd eu pechod.

foefn. 4. Er annogaeth. Yn gyntaf, i fen-

hio Duw am roddi i ni y cleddyf hwn er

j.
hamddiffyniad. Yn ail, i astudio y gair

i y gallom drin yr arf yma yn erbyn ein

ynion cedyrn.

PENNOD XX.
inogacth i ddiolchgarwch am y cleddyf, y gair,

\rwy ba un ein galluogir i sefyll ar einhamddi'-

\iniad yn erbyn ein gelynion cadarnaf.

t. Cynnhyrfer a chyffröerni i fendithio

,iw am y cleddyf yma a ddarparodd. efe i

|

mor rasol, fel y gallom wrthsefyll ein holl

Inion gwaedlyd. Pe byddai gan wr
hrrnas yn ei feddiant, ond heb gleddyf i

|dw ei goron, nid hir y gallai ddisgwyl ei

wynhau. Byd yw hwn nad oes dim byw
|

cìmdw dim a feddom ynddo yn ddiogel

b help arfau. Yn enwedig ein heneidiau,

yn noethion a diarfog, nis gallant fod yn
liogel, am eu bod yma yn safn perygl, ac

Ls gallant fyned i'r lle o wynfyd a ded-

fcddwch a barotowyd iddynt yn y nef, ond

]wy barthau eu gelynion. Pan oedd Israel

,i teithio o'r Aipht tua thir yraddewid, nid

j:dd ond ychydig neu neb a ymddiriedai

Idynt- fyned trwy eu gwlad, ond pawb yn
'idi mewn arfau i'w herbyn. Fe gaiff y
t-istion ei daith i'r nef yn fwy helbulus a

jieryglus. Nid yw Satanddimllonyddach,

ii'r byd annuwiol ddim caredicach, nag y
fddent arferol a bod wrth bobl Dduw. O!

. fath drugaredd yw hi fod genym y cleddyf

ina wrth ein hochr i'n rhoddi allan o ber-

bl oddi wrthynt oll ! Y mae hwn yn dy
l-w di, Gristion, fel yr oedd y wialen yn
kw Moses. Beth pe byddai llu o ddiafliaid

p dy ol, a môr o bechodau o dy fîaen, yn
'iuo arnat ; â'r cleddyf yma, a llaw o ffydd

w drin, ti elli dori dy ffordd trwy donau y
aill, ac allan o gyrhaedd y llall. Yn
diau, y mae yr Ysgrythyr yn drugaredd
jufeiclrol fwy na'r haul yn y ffurfafen ; haws
í

gellir hebgor hwnw o'i gylch na'r Beibl o'r

eglwys. Pe collem yr hanl, ni chaem ond

ein taraw oddi wrth ein gorchwylion bydol,

a bod mewn perygl o golli bywyd ein cyrph,

trwy gamgymmeryd ein ffordd a syrthio i'r

twll yma ac i'r pwll arall ; ond pe byddem

yn amddifad o'r gair, safai gwaith yr iach-

awdwriaeth, neu fe'i dilynid i ychydig bwr-

pas ; a byddai ein heueidiau yn sicr o gam-

synied am y ffordd i ddedwyddwch, a

c'hwympo yn anocheladwy i uffern wrth

feddwl myned i'r nef, oddi eithr i wyrthiau

gyfryngu'i ragflaenu hyny.

Ond yn fwy neillduol, bendithia Dduw
am y tair trugaredd hyn, mewn perthynas

i'r Ysgrythyrau.
laf. Am eu cyfieithiad i'r ieithoedd cv-

ffredin.

2il. Am weinidogaeth y gair.

3ydd. Am yr effaith a gafodd y gair, a'r

weinidogaeth o hono ar dy galon.

DOSB. i.

laf. Bendithia Dduw am gyfieithiad yr

Ysgrythyrau. Y gair yw ein cleddyf ; a

phan y cyfieithwyd, fe'i tynwyd allan o'r

wain. Och ! pa ddefnydd a fedrasai y Crist-

ion tlawd wneud o'r cleddyf yma pan oedd

mewn gwain o Eoeg a Hebraeg, ac yntau

heb dafod yn ei ben ond un ; heb ddeall ond

un iaith yw fy meddwl, yr hon a ddysgodd

ei fam iddo ? Yn ddiau, fe allasai syrthio i

wylo gydag Ioan, wrth yr olwg ar y llyfr sel-

iedig, am na allasai ei ddarllen ynddo : Dad.

v. 4. O ! bendithia Dduw am anfon, nid

angylion, ond dynion, wedi eu haddurno

trwy fendith Duw ar eu hastudiaeth a'u

llafiir diflin, â gallu i dreiglo ymaith y maen
oddi ar enau y ffynnon hon ! Athrist fyddai

gweled dwfr y bywyd wedi ei ddwyn atoch

ar draul eu hysbrydoedd a'u nerth hwy, yn

cael ei dywallt ar y ddaear, a'i ddibrisio mor
bell, fel mai prin y rhoddir ef genych yn
yn rhifres y trugareddau y diolchwch i

Dduw am danynt ! O ! na ato Duw ! nis

gall chwaith mo'r bod os darfu i chwi brofi

melusder un addewid, neu adnabod grym
un o'i ddwyfol wirioneddau yn argraphedig

ar eich calonau. Y mae Melchior Adams
yn mynegi am Bugenhagius (un o'r gwr
oedd yn cynuorthwyo Luther i gyfieithu y
Beibl), pan ddygwyd y gwaith i hapus ddiw-

eddiad, ei fod wedi ei gynnhyrfu felly gan

lioff ystyriaeth am y drugaredd anghym-
mharol a ddaethai yn hyny i eglwys yr Al-

maen, fel y gwahoddai ei gyfeillion bob

blwyddyn i wledd ddifrifol, ar y dydd y
gorphenwyd y gwaith, yr hon a alwent
" Gwledd cyfìeithiad y Beibl." Pan ddarfu

i'r Frenhines Elizabeth—ein Deborah Fryt-

anaidcl—agor y carcharau ar ei dyfodiad i'r

goron, fel yr arferir ar y fath amserau i

ddangos haelioni a thosturi, dywedodd un
yn gall ac yn ystyriol wrthi, fod etto rai

gwr da heb eu rhyddhau o garchar ; ac a

ddymunodd iddynt hwythau hefyd gael bod
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yn gyfranog o'i brenhinol ffafr
;
gan feddwl

y pedwar efengylwr a Phaul, y rhai ni
chaent genad i rodio allan yn yr iaith Saes-
ueg tra yr oedd ei chwaer yn llywodraethu.
I hyn yr attebodd liithau, y gofynid iddynt
a fynent hwy eu rhyddid ; hyn a ymddaíig-
osodd yn fuan, ac felly gollyngwyd hwythau
o garehar, a chawsaut genad o hyny liyd
heddyw i lefaru wrthych yn eich iaith eich
liunain yn eich addoliad cyhoedd ; ie, ac i

yraweled â chwi yn eich cartreiì hefyd. Yn
awr,y mae y diwrnoddedwydd wedi dyfod,
ac er's tahn wedi gwawrio, yr hwn y dy-
wedodd Tyndal dduwiol am dano wrth
ddysgawdwr Pabaidd—diwrnod y byddai
gweithiwr tlawd yn gallu darllen yr Ys-
grythyrau, ac yn cael gystal rhyddid i gyf-
eillachu â hwy ag un dsgawdwr o honynt

!

Diwrnod dedwydd yn ddiau ydyw i eneid-
iau dynion. Yn awr, Gristion, pan fyddech
yn garcharor i ragluniaeth Duw, ac yn cael
dy gadw gartref gan ei law gystuddiol ef, y
mae gair Duw genyt, i fod yn gyfaill i ti ar
dy ben dy hun ; ac felly er nad wyt yn cael
eistedd gyda'th frodyr a'th chwiorydd wrth
fwrdd dy dad yn ei ordinhadau cyhoedd,
etto nid wyt yn hollol heb dy bryd. Y mae
yn debyg nad wyt yn gallu tori atat dy hun
gystal ag y byddai y gweinidog yn arfer
tori i ti; er hyny, y t

mae yn drugaredd
ddirfawrfod i ti ryddid i bigo tameidiau
allan o'r gaû- er cyfarwyddyd a chysur cyf-
amserol i ti, yn ol y cynimhorth a* gei gan
Ysbryd Duw, ar dy ddeisyfiad gostyngedig
am hyny. Rhyfeddol y gynnaliaeth a gaf-
odd y saiut allan o'r llyfr sanctaidd yma,
pan fyddeut yn amddifad o foddion ereill

!

Y mae Duw yn rasol wedi trefnu i'r gwir-
ioneddau mwyaf defnyddiol ac angenrheid-
iol i'r saint cystuddiedig, fod yn crogi fel y
gallaf ddywedyd ar ganghenau isaf pren y
bywyd yma, o fewn cyrhaedd Cristion
tlawd nad yw ond o faintioli cyffredin mewn
gwybodaeth. O! meddyliwch, a meddyliwcli
drachefn, am yr amserau blinion hyny, pan
oedd cleddyf gwaedlyd erlidwyr wedi ei

dynu i gadw pobl Dduw rhag dyfod yn agos
i'r pren yma ; ac yna chwi a ddeuwch i

ddirnad yn weíl am eich braint bresennol.
Ië, edrychwch yn ol ar yr amserau hyny o
auwybodaeth Pabaidd, pan oedd y seler win
yma wedi ei chloi i fyny yn yr ieithoedd
gwreiddiol ; ac nad oedd un mev/n tref gyfan
i'w gael a feddai agoriad i'w dadgloi i en-
eidiau tlodion yn eu liewygfeydd a loesion
eu hysbrydoedd, fel ag i allu cyrhaedd dim
o'i chysuron melus, i adfywio eu heneidiau
llesmeiriol ; ac yna yn sicr chwi a feudith-
iwch Dduw, a ganiataodd i chwi ddyfodiad
mor rhydd at y gwin hwn, pau nas gall

'ereill gael dyfodiad atoch, i gyíranu eu dou-
iau i cliwi.

DOSB. II.

2il. Bendithiwch Dduw am weinidogaeth

y gair, yr ysgol gyhoedd a agorodd efe i'

bobl ; fel y gallent ynddi ddysgu trin yr a
yraa o'r eiddynt. Ffrwyth brwnt sydd v

tyfu ar y difyn gwybodaeth a gafodd rh.

o'r gair, pan yw yn eu chwyddo i dyb a:

eu cyrhaeddiadau eu huuain, fel ag i di
brisio gweinidogaetli y gair, megys gwail
afreidiol. Yr oedd y Oorinthiaid yn gli

o'r clefyd hwn ; ac y mae yr apostol y
llafurio i'w wellau trwy gerydd llym :

"
)

ydych chwi yr awrhon wedi eich diwall
yr ydyçh chwi yr awrhon wedi eich o;

foethogi, chwi a deyrnasasoch hebddom ni
1 Cor. iv. 8. Nid oedd Paul, dybygid, on
gr gwael yn awr gyda'r gwr uchelddyi
yma. Amser a fu, pau ddelai Paul i'rdre
yr oedd yn r a groesawid. Nid llawenac
fyddai i'r plentyn sugno o weled ei fam y
dyfod adref, ac nid taerach y llefai am gai

ei osod wrth y fron, nag y gwnaent hwy tha
am fod yn gyfranogion o'i weiuidogaeth e
Ond yn awr, fel plentyn wedi sugno t

ddigon, hwy a frathent y fron hono y
oeddynt ennyd o'r blaen mor awyddus ai

faeth oddi wrthi, fel pe na byddai aruyo
eisieu pryd byth mwyach. Mor uchel y
oedd eu hedyn cyr o falchder wedi eu coò

uwch law y meddwl o'u bod mewn ange
am chwaneg o'i weinidogaetb ef. Ac oni
yw balchder llawer yn eiu dyddiau ninaa
wedi eu dwyn cyn belled i ddiystyrwch <

weinidogaeth y gair, er fod eu gwybodaet!
ym mheil o fod cymraaint a gwybodaeth
y Corintliiaid ? Gwyliwch rhag y pechc
yma. Y mae pla Miriam, ie, gwaeth, cramc]
a gwahanglwyf ysbrydol, yn glynu yn am
lwg, mor dn a gwregys am y lwynau wrtl

y rhai a ddibrisiant yr ordinhâd hon, nc
ydynt yn peri i bawb ofni dyfod ynagosi'\
pebyll. I ba gyfeiliornadau anferth y maen
wedi eu gadael i syrthio, trwy yr hyn y ma
Duw yn gosod nôd arnynt 'i Iè', yra mhi
chwantau aniauol y raae y broffes gadam i

fu gynt gan lawer o honynt, yn awr wedi e

llyngcu i fyny yn llwyr ? 03 unwaith
;

tybia dyn nad oes achos rawyach iddo fynei

i ysgol yr Ysbryd, efe a gaiff weled, pw;
bynag fydd, ei fod ar y ffordd i'w ddifuddi'

ei hun o addysg yr Ýsbryd gartrcf: "N;
ddiffoddwch yr Ÿsbryd ; na ddirraygwcl
brophwydoliaethau ;" 1 Thes. v. 19, 20. 1

maent wedi eu cydgyssylltu
;
yr hwn a ddir

rnygo un, fe gyll y ddau. Os yw yr ysgol

liaig yn rhy falch i ddysgu gan yr un syd(

dan y meistr (us/ier), y mae yn annheilwn;
o gael ei ddysgu gau y meistr ei hun. Om
yr wyf yn troi atoch chwi, eneidiau gos

tyngedig, sydd etto "yn eistedd wrth di*ae<

yr lesu yu eich iawn bwyll ;" dywedwch }

gwir yn ddiragrith, onid ydych yn cael tâ

da am eich poen ? A feiddiwch chwi ddy
wedyd am eich yralyniad wrth weinidogaetl

y gair, fel y dywedodd un adyn (er mai ui

dysgedig oedd Politianus wrth ei enw) an
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darlleniad o'r Beibl, "Na threuliodd efe

:er erioed i lai o ddiben ?" A yclych

íi yn cyfrif yr amser a roddasoch i

•ndaw y gair ym mysg yr oriau sydd

i eu colli a'u camdreulio ì Mi feddyliaf

ydych. Yr wyt yn cadw dy gydna-

Hiaeth â'r gair gartref, os Cristion yd-
', ac yn bwy ta llawer tamaid melus mewn
|l, wrth fýfyrio yn ddirgelaidd arno

;

[a yw hyn yn dy foddloni, neu yn peri i

yfrif pregethiad y gair yn bryd dros

I digon ? Sicr wyf y gwyddai Dafydd

odd i iawn dreulio amser wrtho ei hun
;al ag un arall ; etto, y'n ei alldudiaeth,

fel yr oedd newyn yn ei wasgu, o eisieu

ordinhâd gyhoedd*! Ac yn sicr, nis

wn feddwl ddarfod iddo anghofio dwyn
eibl gydag ef i'r anialwch, gan ei fod yn

i y gàir fel yr oedd :
" Sychedodd fy

d am danat, hiraethodd fy nghnawd am
:it, mewn tir cras a sychedig heb ddwfr ;"

lxiii. 1. Pa ham, Dafydd, beth yw y
er dy fod yn cwyno fel hyn ? Onid yw
;ir genyt i'w ddarllen yn ddirgel ? Oni

di ollwng dy lestr i lawr, a thrwy fyfyr-

dynu wrth'dy angen allan o ffynnon y
? Pa Iiam yn'íe y dywedi dy focí "mewn
iychedig heb ddwfr?" Meddwl am ei

wr yn gymmhariaethol yr oedd ; nid

1 y cíacîfibriad mwyaf mclusafwyuhaodd
û gyfeillach ddirgel â'r gair cídim i'w

ttnharn â'r hyn a gawsai yn gyhoeddus.

ellwch chwi îo plentyn claf am ddy-

10 eistedd gyda'i frodyr wrth fwrdd ei

L er nad yw yn cael ei anghofio, na'i

sl heb rywbeth i'w fwyta yn yr ystafell lle

ae yn garcharor ? Am y cyssegr, a gweled

1 a gogoniant Duw megys cynt, yr oedd

.eth Dafydd, ac nis gallai fyw hehddynt.

aae Duw jn bygwth dwyn " newyn am
ndaw y gair ;" Amos viii. 11. Craffwch,

newyn am ddarllen y gair, ond am
ndaw y gair. Os na fydd y gair yn cael

(regethu, er i'r Beibl fod genym i'w ddar-

I gartref, etto y mae yn newyn ; ac felly

rlem ei gyfrif :
" Gair yr Arglwydd oedd

Ithfawr yn y dyddiau hyny ; nid oedd
pdigaeth'eglur ;" 1 'Sam. iii. 1. Fe welai

friationogion cryfaf eisieu yr ordinhâd

i mewn amser. Ni a welwn, mewn tref

mgylchynir gan elynion, er fod ynddi d
fidibrin, etto pan"fydd raid iddynt falu

[jiymborth â melinau llaw yn eu tai, y
galedi y byddant ynddo yn fuan. Ac

Y y bydd ar y saint mwyaf eu tyfìad pan
Jtont 1 fod heb chwaneg o'r gair i'w hen-

au fyw arno nag a fedrant falu â'u

t'yrdodau a'u llafur eu hunain, yna hwy
elant eisieu y gweinidog, ac mai trugar-

: yn ddiau yw cael un wrth ei. swycíd i

i iddynt drwy yr wythnos. Ac os na all

ástion cryfaf hebgor y swydd yma, am
- yw etto yn berffaith/pa fyd fycld ar y

]
gwanaf," sydd mewn cymmaint angeu

am y gweinidog i gyfranu y gair, _a phlant

bychainanihelpeumammaeth i dori eubwyd
iddynt ? Eu gadael hwy i ddefnýddio y
gair eu huuain, tebyg yw i osod torthgyfan

o ílaen nifer o fabanod, a pheri iddynt

helpio eu hunain. Och ! cynt y torant eu

bysedd á'r gylloll nag y torant eu newyn
â'r bara.

DOSB. IIT.

3ydd. Bendithia Dduw am effaith y gair

ar dy enaid. A ddarfu i'w flaen erioed bigo

dy galon, a'i fin dynu gwaed o'th chwantau,

a thori ymaith unrhyw aelod pwdr gorph

pechocl? Diolch i Dduw am y tro. Ti

ddiolchit i feddyg am agor dolur, neu dori

ymaith ryw ran pwdr o'th gorph ; er iddo

dy roddi mewn dirfawr boen wrth wneuth-

ur hyny. Ac yr wyf yn gobeithio dy fod

yn barnu i Dduw wneuthur amgenach cym-

mwynas na hyn i ti. Solomon a ddywed,
" Ffyddlawn yw archollion y caredig ;

ond

cusanauy digasogydynt dwyllodrus ;" Biar.

xxvii. 6. Yr archollion yma a rydd Duw
ydynt ffyddlawn archollion cyfaill ; ond

cusanau pechod, oddi wrth elyn y maent yn
dyfod. Y mae archollion Duw yn iachau ;

a clmsanau pechod yn lladd. Yr Italiaid a

ddywedant, fod "Gin, gwragedd. achwar-

eu, yn difa dyn cîan chwei thin." Y mae yn
wir am bob pechodau hyfrydol ; ac megys

y mae pechod yn lladd" y pechadur trwy

ddigrifwch, felly y mae Duw yn achub en-

eidiau truain trwy eu rhoddi i wylo a

gaedn gan archolìion ei air. Enaid ded-

wydd ynte wyt ti a gafodd y fath gyfnewid;

diangc freichiau hudolaidd dy chwantau,

a fuasent yn dy gusanu i farwolaeth, a

syrthio i ddwylaw Duw ffyddlawn, yr hwn
v/rth yr holl waed a dn honot, nid yw yn
bwriadu i ti fwy o niwed na chadw bywyd
dy enaid. Pa mor bell y gallesit deithio

heb gyfarfod â'r fath gyfaill, a'r.fath gar-

edigrwydd ! Nid oes un cleddyf arall

fatìi hwn yn y byd, yn iachau wrth glwyfoj

na braich arall a allai drin y cleddyf yma
i wneud y fath waith âg ef, heb law Ysbryd
Duw. Ni wna y fwyell ddim nes y cyfyd llaw

y gweithiwr hi i fyny ; ac nis gall pawb,

fe allai neb arall, wneuthur â'i arfau y peth

a wna efe ei liun. Nid oedd neb a allai

wneuthur y fath orchestion â chleddyf

Scandenberg ag ef ei hun. Yn ddiau, ni

ddichon neb wanu y gydwybod, archolli yr

ysbryd, a thori i lawr y chwantau a ym-
guddiant yno yn eu llochesau, ond Duw ei

hun. Ac nicl yw efe yn gwneuthur hyn i

bawb a ddarllenant ac a wrandawant y
gair

;
yr hyn a ddylai beri i'r drugaredd

gael ei mawrhau etto yn fwy :
" Yr oedd

ílawer o wragedd gweddwon yn Israel, pan

anfonodd Duw ei brophwyd at hono Sar-

epta." A pha ham ati hi ? Ai nid oedd un
meddwyn, tyngwr, neu anghredadyn, heb

law tydi yn y gynnulleidfa, ar yr amser y
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miniodd Duw ei air i'th gyrhaedd di, ac yn
rasol i bigo dy galon ? O ! llefa raewn syn-

dod am y drugaredd arbenig hon, Arglwydd,
pa fodd y mae, dy fod ar fedr eglurhau dy
îiun i mi, ac nid i'r byd ?

PENNOD XXI.

Annogaeth i astudio y Cfair.

211. Bydded i hyn eich cyffroi chwi i as-

tudio y gair, fel y galloch wrth hyny gael

cydnabyddiaeth gyfeillgar âg ef. Àm hyn

y cafodd y Bereaid y clod o fod yn fonedd-

igeiddiach na rhai ereill ;
" chwiliasant

beunydd yr Ysgrythyrau ;" Act. xviii. 11.

A ddarfu i Dduw adael ond un llyfr i ofal

ac astudiaeth ei eglwye, ac a gaiíf hwnw
fod heb ei ddarlíen? A ellir dywedyd
wrtliym fod y fath drysor mawr yn y mwn-
glawdd yma, a ninnau yn parhaumor dlawd
o wybodaeth, yn hytrach na chyrnrueryd

ychydig boen i gloddio am dano ? Fe fydd

i rd ein haur a'n haiian, a gesglir trwy
fwy o lafur nag a ofynir yma, godi yn erbyn

llawer yn y farn, a dywedyd, Chwi a allech

drafferthu a ffwdanu am danom ni sydd yn
awr yn rhwd ac yn llwch ; ond gallech rodio

dros faes y gair, lle y mae trysor anllygr-

edig yn gorwedd, a'i adael yno, yn hytrach

na gadaeJ eich diogi. O ! pa le y ceir, ym
mha fynwes y llettya sel yr hen seintiau

gynt at y gair ì Öni ddarfu iddynt hwy
ei brisio uwch law meini gwerthfawr a

pherlau ? Oni ddarfu iddynt ymdaith dros

fôr a thir i gael golwg arno—rlioi yr arian

o'u pwrs, a'r dillad oddi am eu cefnau, i

brynu ychydig ddalenau o hono—ac ym-
adael au gwaed o'u gwyth'ienau, ynhytrach

nag á'r trysor a gawsant ynddo ? Ac a aeth

llwngc y farchnad yn awr mor fychan, fel

na ddymuni gydnabyddiaeth âg ef, pan ei

cynnygir i ti"yn Uawer is ? Rnaid naill ai

e'u cyfrif hwy yn ffyliaid, am brynu y wybod-

aetli'o hono mor ddrud, ncu chwychwi am
ei gwrthod pan y gellwch ei chael mor rhad.

Ond rhag i chwi feddwl fy mod yn eich

gosod ar waith afreidiol, deallwch fod angen-

rhaid dihebgor am wybodaeth ysgrythyrol
;

a hwnw yn ddeublyg, sef fel y mae yn or-

chymyneüig, ac hefyd fel modd'ion defn-

yddiol.

laf. Y mae yn angenrhaid am orchymyn,
" ('hwiliwch yr Ysgrythyrau ;" loan v. 39.

Yn wir, pe na buasai un gair pendant am y
ddyledswydd yma, fe allai yr ystyriaeth

o'u hysgrifeniad, a diben eu hysgrifeniad,

wneuthur y ddyledswydd yn amlwg. Pan

wneler cyfraith gan frenin neu lywodraetb

i'w ddeiliaid ufuddhau iddi, y mae y cy-

hoeddiad yn unig o honi yn rhwymo y bobl

i ddal sylw arni. Ac ni wasanaetha i ddeil-

iad a doro y gyfraith, ddywedyd nas gw
ai efe fod y fath gyfraith mewn grym.

'

oedd y cyhoeddiad o honi yn ei rwyi
ymofyn ar ei hol. Pa ddiben arall sydd
osodwyr cyfraith wrth gyhoeddi eu cyfi

iau ond i beri i'r bobl wybod eu d,

swydd ? Y mae Crist yn rhwymo dam
igaeth wrth anwybodaeth dynion, 1

caniateir moddion o wybodaeth

:

yw y ddamnedigaeth ; ddyfod goleun
byd, a charu o ddynion y tywyllwch f
iii. 19. Ni fynant wybod y rheol, am
oes ganddynt ewyllys i rodio wrthi.

awr, os yw anwybodaeth o'r gair yn ca

gondemnio, lle byddo ei oleu yn tyw
yna yn sicr y mae yn gorchymyn i ni

ein llj^gaidj^fel y byddo ei belydr yn wyb
us i ni ; o herwydd rhaid fod cyfrait

cael ei thori, cyn bod barn gondemnio
cael ei dadgan. Y paganiaid yw y rb

fernir heb y gair ysgrifenedig ; ond am
at ti sydd yn byw o fewn ei sn, fe'th f(

wrtho, pa un bynag a wnei ai ei wybo
peidio : 2 Thes. i. 8. Ac os cei dy fi

wrtho, yna yn sicr yr wytynrhwymig
dy addysgu ynddo. Fe fu y gair un^
yn nwylaw yr Tuddewon :

" Iddynt h^v

ymddiriedwyd am ymadroddion Du
Rhuf. iii. 2.

* Ac a feddyliwch chwi y \

ent yn iawn gyflawni yr hyn a ymddi
wyd iddynt am dano, wrth eu cloi yn
ogel yn yr arch, a pheidio edrych

iddynt ? Yn sicr ni eilwch lai na medí
Dduw fwriadu cist arall, sef eu mynw
hwynt, lle yn benaf y mynai iddynt gat

cadw. Fe'u rlioddwyd mewn ymdd
iddynt hwy, ac yn awr i ninnau meg
rhydd tad ei lythyr cymmyn i'w fab

i'w gyflawni ; nid i'w daflu ym mysg e

purau diddefnydd, ond i'w ddarllen ai

arno yn fanwl a gofalus, fel na byddo
a gymmhwysir ynddo yn cael ei adael

ei gyflawni. Y mae yn cael eialw, " Y J

a roddwyd unwaith i'r saint ;" Iuda

hyny y w, a roddwyd i'w hastndiaeth a

eu gofal. Pe buasai rhai o honom yn
pan oedd Crist yma yn y cnawd, ac )

(wrth ymadaw â'r byd) yn gadael v\\y\

pcth i ni, dan orchymyn pennodol

wncuthur er ei fwyn ef wedi iddo fyne

nef, oni fuasem yn gydwybodol yn cyfl

ewyllys olaf ein Hiachawdwr, meg
gwnaeth Ioan, i ofal yr hwn y gadawo
fìim, a'r hwn am hyny a'i cyinmcrod

adref i'w d ei hun ? Wele yma beth

wedi ei roddi mewn ymddiried yn nw

y saint; "Y ffydd a roddwyd unv

iddynt." Hyny yw, unwaith ani hyÛ\

chadw gaiidiìynt a'i throsglwyddo o un

hedlaeth i'r llall, tra parhao y byd. I

os wyt ti yn rhoddi dy hun yn nifer 4 s

v mae yn perthyn i ti fel i'r lleill ei c)

meryd adref gyda tlii, ac edrych ar

drigo ynot niewn cyfoethogrwydd,
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dai i'r fath bendefiges a orchymynwyd

in gyfaill mor garedig.

Y mae y gair yn angenrheidiol fel

ion. Y mae yn cynnwys holl gynghor

er dwyn pechaduriaid druain i fywyd
yddol ;

yr hyn nid yw yn un llyfr

ond yn ol y graddau y byddo ei athraw-

iu wedi eu benthycio alìan o hwn. Os

íiwili yr Ysgrythyr, ac eistedd yma
draed yr Ysbryd (syddyn cymmhwyso
jolheigion i'r nef wrth y llyfr hwn) pa

yfarfyddi â meistr arall ? Ýng ngwaith

y cei di eiriau y bywyd tragwyddol ?

dir am Apolos (oedd yn r cadarn

Ysgrythyrau) ddarfod i " Acwila a

scillaagor iddo ffordd Duw yn fanyl-

Act. xviii. 26. Y mae agor yn ar-

bod testy'n ganddynt. Yr ystyr yw,

a agorasaut yr Ysgrythyr yn fanylach

Dyma ffordd Duw i'n harwain at

v, i'e, yr unig ffordd. Mewn teithiau

,
gallwn goîli y ffordd iawn, ac etto

)d o'r diwedd i'r lle yr oeddym yn ei

, er nad cyn gynted ; ond nid oes un
1 a'n dwg ni at Dduw heb law ffordd

; Nis gallwn chwaith rodio yn y ffordd

s byddwn yn anwybodus o honi. Mewn
au ereill, fe all dyn fod ar y ffordd

a dyfod yn ddiogel adref, er nas gyr
ir y fFordd iawn y mae ; ond nis gallwn

les oddi wrth y ffordd hon os byddwn yn
l anwybodus o honi ; o herwydd nad
wneuthur dim mewn fFydd. O ! yrn-

laynte i astudio y llyfr hwn, pe byddit

irtyn uwch ben pob un aralí. Pa beth

r hyn a ddymunit ddysgu ? Ai y wir
daethoDduw? Ti elíi ddarllen gwaith

losophyddion i gyd, ac ar ol darfod, fod

addysg i ffurfio iawn farn am dano.

oedd y goreu o honynt oll ond anifeil-

yn eu gwybodaeth uchaf o Dduw. Yn
fe adawodd Duw i'r byd doeth redeg i

^amsyniadau ynfyd, tra yr oeddynt o'u

ineb eu hunain yn llunio crefydd iddynt

unain ; fel, wedi eu proli hwy oll yn
id, y gallai eu danfon hwynt, a'r byd i

i cídysgu y wers yma mewn ysgol arall,

weinidogaeth yr efengyl
;
yr hyn nid

dim arall ond agoriad a chymmhwysiad
,'air: l Cor. i. 21 ; "O herwydd yn
ìineb Duw nad adnabu y byd trwy
thineb mo Dduw, fe welodd Duw yn
trwy ffolineb pregethu gadw y rhai

yn credu." A fynit ti ddyfod i'r wir
)daeth am bechod ? Ara hwn hefyd
>es farn gywir i'w chael o un lle arall;

r yn unig sydd yn chwalu holl gorph
od, ac yn darllen i ni gyflawn lith o

miad1 ar ei ranau mân a cíirgel. Y mae
yn dadguddio cornwyd y galon, yr hyn

1 T mae meddygon yn chwalu neu yn difynio

h er mwyn gweled eu gosodiad, a rhoddi

|
;2 i vai ieuaingc. At hyn y mae yr ymadrodd
viw,

y mae miloedd yn marw o hono ; a thrwy

anwybodaeth o'r Ysgrythyrau heb allu byth

wybod beth yw eu clefyd. Os na thora

chwant allan mewn cramenau a gweliau i'w

gweled yn yr ymarweddiad, y mae y philoso-

phydd yn ei gyhoeddi yn ddyn glân. Plâ

y galon, er ei fod yn haint hen a chyffredin,

etto ni chafwyd aílan erioed, ac ni thraeth-

wyd am dano ond gan y llyfr sanctaidd

yma ; ac y mae hwn yn ei drin yn llawn, ie,

yn mynegi pa le, ac oddi wrth bwy y cawsom
yr haint yma ; sef oddi wrth Adda, trwy yr

hwn y llygrwyd y byd, ac y tröwyd ef yn

lletty y plâ. Pwy o ddoethion y byd a

freuddwydiodd erioed am yr âch yma? Y
mae dyn druan, hyd nes y myuega y Beibl

y peth iddo, yn gorwedd yn y pydew o

bechod, ac heb wybod pwy a'i taflodd yno !

Mewn gair, a fynit ti dy helpio allan ? Y
mae yn rhaid i ti ynte fod yn rhwymedig

i'r Ysgrythyr am wneuthur y gymmwynas
dirion yma erot. Y mae dy linyn di yn rhy

fyr i gyrhaedd, ac yn rhy wan i'th dynu

oddi yno. Os na ymefli yn y rhaff hon o

gariad, a ollwng Duw i waered atat yn ei

air, y mae dy gyflwr yn ddiobaith. Ac yn
awr, wedi gosod einioes ac angeu o'th flaen,

yr wyf yn dy adael i'th ddewisiad dy hun.

Os wyt etto yn bwriadu gwrthod gwybod-

aeth o'r Hollalluog, ac i'th enaid droi i fôr

tragwyddoldeb heb y chart yma i'th gyfar-

wyddo, heb ofalu pa un ai nofio ai suddo a

wnei; ym mha borth y tiri mewn byd
arall—y nef ai uffern ;

yna parotoa i gym-
meryd dy letty ym mhiith y damnedigion,

a chaleda dy galon ddewr, os gelli, yn erbyn

y fílamau diddiwedd sydd wedi eu hennyn

i'r holl rai " nid adwaenant Dduw, ac nid

ufuddhânt i'w efengyl ;" 2 Thes. i. 8. Ac
er dy ddychryn, gwybydd, pa mor dywyll

bynag wyt yn awr o'th fodd yn aros, y cei

ryw ddydd ddeall yr Ysgrythyrau er chwan-

egu dy boenau. Yma yr wyt yn cau allan

eu goleu ; ondyno fe dywyua yn ei rym i'th

wyneb y pryd y byddai yn beth esmwyth-

dra i ti pe medrit anghofio ddarfod i ti

erioed glywed am y fath lyfr a'r Beibl. Eithr

yno, yn erbyn dy ewyllys, ti a ddygi y coffa

am dano i uffern gyda thi, fel y bydd i'th

ddibrisiad o hono yn y byd fod yn parhaus

dywallt newydd ddychryn fel tân a brwm-
stan i'th gydwybod euog. ! y fath syn-

dod alaethus a'th leinw y pryd hwnw, o her-

wydd dy ynfydrwydd a'th wallgofrwydd yn
gwerthu dy enaid am ychydig esmwythdra

a diogi ! Uffern oddi tanodd a gynnhyrfa

o'th achos, i gyfarfod á thi ar dy ddyfodiad

yno :
" Hi a gyfyd y meirw i ti ;" Esa. xiv.

9. A'r paganiaid druain a gyfarfyddi yno,

heidiant o'th gwmpas a gwatwarant di, gan

ddywedyd, "A wahanwyd dithau fel nin-

nau ? a aethost ti yn gyffelyb i ni ? A ddi-

fethwyd di am dy anwybodaeth, yr hwn
oedd âg agoriad gwybodaeth wrth dy wregys,
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ac a allesit ruor hawdd gael dy ddysgu yn
ffordd y 4

bywyd ? Nis gallwn ni, ethniciaid
druain, rno'r achwyn ar Dduw am gam
garchariad, er na chlywsom erioed am y
fath beth ag efengyl ; o herwydd na rodias-

om yn gyfattebol i'r ychydig oleu oedd
genym ; ac y gallasem wybod mwy am
Dduw, oni buasai i ni dywyílu ein meddyl-
iau anneallus trwy rodio yn groes i'r hyn a
wyddom. Ond erioed ni buom yn y fath
draul i ddamnio ein hunain a chwi sydd
wedi gwrthod gair Duw, a thori trwy ei

holl fygythion a'i addewidion i ddyfod
yma."

PENNOD XXII.

Arnryw ddiangfäau a gwrthddadleuon cnaiudoì,

a ddwg rhai i'w hesgusodi rhag astudio yr Ys-

grythyrau, yn cael eu symmud.

Gwrth. Ond chwi a ddywedwch, Pe b'ai

genym amser i'w hebgor, fel y mae gan
ereill, ni fyddem mor anghydnabyddus â'r

Ysgrythyrau ; ond Och ! y mae genym gym-
maint i'w wneuthur, a'n dwylaw mor llawn
gan ein gorchwylion bydol, fel yr ydym yn
gobeithio yr esgusoda Duw ni, er nad ydym
mor wybodus o'i air ag ereill.

DOSB. i.

At. Ai dyma yr esgus wyt yn wir yn
meddwl ei arfer, pan fyddech o flaen y
faingc, wedi dy aíw i roddi atteb i Grist dy
farnwr ar y mater yma ? Onid yw dy galon

yn crynu o'th fewn, wrth feddwl pa fodd y
dengys efe ei g, ac y teifl dy ddift'yniad

hwn i'th wyneb gyda llid a dirmyg ì A
ddarfu i'r fath ddigder eistedd megys ar

rudd yr addfwyn Iesu pan ar y ddaear, a'r

fath farn ofnadwy gael ei dadgan o'i wefus-

au tirion, yn p.rbyn y rhai a wnaent eu ty-

ddynod a'u hychain fel esgus teg am beidio

dyfod i'w swper ef, gan roddi dedfryd na
chaent byth brofi o hono ? O ! pa beth

ynte a ddywed efe wrth y fath esgus a hwn,
wedi esgyn i'w ogoneddus frawdle, nid i

wahodd ond i farnupechaduriaid ! A allodd

Duw gael calon ac amser i ysgrifenu a dan-

fon y llythyr cariad ymaatat, a thithau heb
gael un i'w ddarllen a'i ystyried ! Y dyn
claf heb amser i edrych ar gyfarwyddyd y
meddyg ! Y drwgweithredwr eondenmiedig

heb arnser i edrych llythyr ei frenin sydd

yn cynnyg iddo bardwnrhad ! Adyntlawd !

a raid i'r byd gael dy holl amser, a'th lyngcu

i fynu yn fyw ? Barn cyn waethcd ag a

ddaeth ar Corah ! A wyt ti yn fath gaeth-

was i'th elw, fel ag i rwymo dy enaid wrth
drothwy Mammon, a pheidio cymmeryd
mwy o amser er achub dy enaid nag a gan-

iatâ y meistr ci'aidd hwn i ti ? Bydded dy
arian gyda thi i ddistryw i Alaethus y

w

cyûwr yr enaid hwnw sydd wrth ewj
da y fath chwant gwael. Y mae hyn
bell oddi wrth wèllau y mater fel nad
ond yn cuddio un pechòd âg un arall.

a roes i ti genad fel hyn i íwytho dy hu;
ormodol â thrnfferthion y byd ? Onicì
yw perchen dy amser ? Ai nid i'w r

allan iddo ef y mae wedi ei roddi yn dy
di ? Y mae yn caniatau i ti yn wir gy
deg o houo at isorchwylion y bywyd h
ond a feddyliodd efe erioed droi ei

allan o'r cwbl ? Y mae hyn fel pe by
forwyr, ar ol cael cenad i roddi i m
ychydig o'u heiddo eu hunain, yn lleir

llong, ac heb adael lle i eiddo y marsiar
sydd yn talu traul y fordaith. A gyn
efe hyny yn ddiddìg gauddynt ? Nei
pe byddai gwas pan ofyno ei feistr pa
yr esgeulusodd y gorchwyl a orchyinyu
iddo ei brysuro, yn rhoddi atteb, ei foi

feddw, ac am hyny nad allai ei wneui
Pa ham na buasech chwi yn darllen fy n
ac yn myfyrio arno ? a ddywed Crist

dydd hwnw. A feiddi di y pryd liwinà

mor ddigywilydd a dywedyd, Arglwyd
oeddwn wedi ymlwytho yn ormodolâg
on, ac wedi fy meddwi â chariad y byu
ain hyny nis gallwn ? Wele, os hwn

}
lleidr sydd yn dy ysbeilio o'th amser, <fi

o'i afael ar frys rhag iddo dy ysbeifl
euaid. Nis gall Satan ddymuno ma
fwy arnat ; efe a'th gafodd yn sìcr dd

yn ei fagl. Y niae ganddo fwy o le i ynif

am danat ti nag oedd gan Pharaoh an

rael : "Phwystrwyd, rhwystrwyd ef yi

ialwch y byd, ac ni ddiangc o'm llaw i;

dywedai cyfaill wrthyt dy fod yn
cynnifer o weision a bolerwyr ag a'th

ant di ; oni wrandewi ar ei gynghor, a
y fath allan o'th d yn hytrach na'u

byth i'th fwyta dy hun allan ? Ac
fyddi mor ofalus am dy enaid ? A g
di y fath dorf o achosion bydol ag a 1

i fyny bob meddyliau am Dduw a'r nef î

sicr, rhaid i ti naill ai ymadaw â'r rhai

neu yntegollwng ymaith yn ddirgel dyo'

am iachawdwriaeth. Ond pa ham y 8

gymrnaintam y rhai hyn? Nid yw h)

gyl 'redin ond gorchudd dros ddiogi d\
pe :::eddent galonau, hwy a allent gaela

i gyfeillachu â'r gair. Medrant gael a

i fwyta a chysgu, i chwareu ac ymddü
ond dim i Dduw a'i air. Pe gwnânt
caniatau i'w heneidiau at ddarlleu y
grythyrau, y darnau gweddill hyny o a

a dreuliaut mewn difyrwch, segur

darllen ffraethwag lyfrau, hwy a allenl

hir roddi dangosiad da o'u cynnydd i

gwybodaeth ysbrydol. Pwy -^sydd g»|

alwad mwy trafferthus na'r milwr, î

enwedig peuaeth y llu, at yr hwn y
pawb yn cyrchu ? Y fath un oedd Ioî

etto, cafodd orchymyn pendant i astud

Ysgrythyr; "Nac Ymadawed llyfr y
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hon o'th enau, eithr myfyria ynddo

d a nos ;" Ios. i. 8. A raid i Iosuah,

nffhanol swn udgyrn a chynnhwrf

îl,°gael amser i fyfyrio ar gyfraith

'

; ae a fydd i'th weithdy, dy aradr, neu

iio- achosion cyffredin dy alwedigaeth,

Idáhau di oddi wrth yr un ddyleclswydd?

rt ti yn nieddwl fod yr ystafell yn fath

i'th weithdy, a'r amser a dreulir gyda

j
yn lleidr i'th feddiannau tymmorol ?

ie Duw, yr wyf yn sicr, ynbwriadu yn

i'w bobl, fel y gwelir yn y lle a enwyd

:

% y llwyddi yn dy ffyrdd,ac yma y ffyni."

DOSB. II.

path. 2. Ond ni fedraf fi ddarllen

'y chwiliaf yr Ysgrythyran ?

. Y mae yn beth athrist, yr wyf yn

f, fod rhieni, i ba rai yr ymddiriedodd

feithriniaeth eu plant, heb ofalu mwy
u heneidiau nag a wna yr estrys am ei

tu, gan eu gadael mewn diofalwch ac

bf. Pa beth y mae y rhai hyn yn ei

'ithur ond eu tafln i safn y diafol, wrth

mfon i fyd pechadurus heb wybodaeth

.uw a'i air, i fyned yn ysglyfaeth i bob

,ut a'u cyferfydd ? I uffern ÿ mae yn

.1 iddynt nofio, oni ddengys Duw fwy o

iri atynt nag a ddarfu i'w rhieni gwaed-

Ond a gaiff esgeulusdra dy rieni íoà

3adl dros dy anwybodaeth di ? Ai ni

i yn dosturiol wrthyt dy hun, am eu

liwy yn greulawn ? Yn ofn Duw, per-

ier di i gyflawni eu diffyg hwy trwy dy

ydrwydddy hun. Yr wyf yn gobeithio

ìyfrífì. yn gywilydd i ti ddysgu mewn

p, yr hyn a ddylesid ei ddysgu i ti

n mebyd. Pe buasai dy rieni heb

gu i ti gelfyddyd i gael dy fy woliaeth

irol, a fuasit am hyny yn byw yn gar-

h, yn hytrach nag ymroddi (er yn ddiw-

r)atryw alwad? Er dy galondid, y
llawer wedi dechreu yn ddiweddar, a

•y fendith Duw ar eu diwydrwydd, wedi

d trwy anhawsder y gwaith. Pe bait

ngharchar, fe fyddai yn well genyt

gu gwers dy wddf na cholli dy fywyd o

'yg ìiyny. Ÿn awr, er nad yw galiu i

Ìlen y gair yn hollol anhebgorol er iach-

svriaeth dy enaid, etto y mae gwybod-
o'i wirioneddau cadwedigol felly ; ac

dig o foddion neillduol sydd yn well at

aedd hyn na darllen. Ond os wyt yn
analluog i hyn, ni wna hyny yn esgus

iy anwybodaeth, cyhydag y bydd genyt

b i dderbyn addysg drwy ereill. Fel y
Duw weithiau 'yn ad-dalu y diffyg o un
vyr trwy gywreinrwydd un arall, felly

\e yn bossi'bl y bydd'i'th analluogrwydd

au i ddarllen gael ei wneud i fyny drwy
cryf i ddal yr hyn a glywi ei ddarllen

ei bregethu. Yr oedd rhai o'r merthyr-
rn gedyrn yn yr Ysgrythyrau, a cyn abl i

Ldiffyn y gwirionedd yn erbyn doctoriaid

^edig, er eu bod heb fedru ar lyfr. Un,

ym mysg ereill, yn wr anllythyrenog, etto a

ddygai bob amser ryw ran o'r Beibl i'w

ganíyn ; a phan gyfarfyddai â Christion a

allaá, fe geisiai ganddo ddarllen rhyw gyfran

o hono iddo, trwy yr hyn y cyrhaeddodd y
fath radd o wybodaeth a ffydd ag a'i gwnaeth

yn ddoethach na'i wrthwynebwyr, ac yn

ymdrechwr glew o blaid y gwir, ie, i wrth-

sefyll at waed.
DOSB. III.

Gwrth. 3. ! medd un arall ; er y gallaf

ddarllen, etto yr wyf o ddeall mor fyr fel yr

wyf yn ofni na allaf wneuthur dim o ddirgel-

ion mor ddwfn ag a gynnwysir yn y Beibl.

At. Gochel rhag bod yr wrthddadl yma
yn tarddu o galon ddiog, sydd yn ceisio yr

esgus teg hwn, i'th esmwythau o ddyled-

swydd yr wyt yn ofni a fydd yn flinderus.

A ddarfu i ti erioed wneuthur cais, ac ym-

osod ar y gwaith, gan arfer yn gydwybodol

yr holl foddion a allent fod yn fuddiol ì th

addysgu ym meddwl Duw ? Os nad do, na

ddyro faí ar dy ben gwan ond ar dy galon

ddrygionus. Pan aethost gyntaf yn brentis,

pa allu oedd genyt yn dy gelfyddyd ? A
ddarfu i ti anobeithio a diangc ymaith ?

Naddo, eithr trwy ddiwydrwydd ti a ddysg-

aist ei dirgelion mewn ychydig flynyddoedd,

fel ag i'th gynnal dy hun yn gysurus arni.

Ac oni fydd i'th ddiwydrwydd yn dys^u

hono gondemnio dy ddiogi i astudio y gair,

vi> hwn sydd yn abl i ddwyn gwell bywol-

íaeth i'th enaid nag a ddichon dy gelfyddyd

ddwyn i'th gorph ?

Ond, enaid tlawd, os yw yr hyn a ddy-

wedi yn tarddu yn wir oddi wrth dy ddwfn

deimlad o'th wendid dy hun, yna ystyria yr

annogaeth ddyblyg hon. ....
laf. Y mae Duw yn abl i agor ei air ì ti.

Yn wir nis gall neb fyned i mewn i'r wyb-

odaeth o hono heb fod yn rhwymedig i'w

Ysbryd am ddadgloi y drws. Pe byddai

genyt gryfach pen, ac amgenach doniau nag

a eíli hòni fod, ni fyddit heb ei gynnorthwy

ef ond tebyg i'r Sodomiaid deillion o am-

gylch t Lot, yn ymbalfalu, ond heb allu

cael y ffordd i'r wir gadwedigol wybodaeth

ohono. Y mae yr hwn sydd heb yr iawn

agoriad mor bell oddi wrth fyned i'r t, a'r

hwn sydd heb yr un ; îe, mewn rhyw ystyr,

ym mhellach ; o blegid yr hwn sydd heb yr

un, a eilw ar yr un sydd tu mewn ;
tra y

mae y llall dan ymddiried i'w agoriad ffals,

yn ffwdanu oddi allan i ychydig ddiben. Y
*Phariseaid,y rhai oeddyntmorhyddysg yn yr

Ysgrythyrau, ac wedi cael yr enw am enwog

ddoctoriaid y gadair, a elwir ? Tywysogion

y byd hwn" (1 Cor. ii. 8), am eu bod yn

glodfawr a pharchus ym mhlith y bobl ; etto,

darfu i'r rhai hyn fethu gweled y gwirion-

edd hwnw oedd o'u blaen agos ym mhob
dalen i Moses a'r prophwydi, y rhai a chwil-

ient vn feunyddiol. Y gwirionedd arbenig

am'Grist wyf yn feddwl, am yr hwn y maç
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Moses a'r prophwydi yn llefaru. Ac ar yr
im pryd, y bobl a gyfrifent ìnor wael, ie, yn
felldigedig, fel rhai heb wybod y gyfraith,

gallai y rliai hyn ei ganfoií er eu bod hwy
yn raethu. Nid oes neb mor wybodus, nad
all Duw ei ddallu a'i ynfydu ; na neb mor
ddall ac anwybodus nas gall ei Ysbryd agor
ei lygaid. Ÿr hwn trwy ei ymsymmudiad
ar y dyfroedd yn amser y greadigaeth, a
ddygodd y pentwr didrefn hwnw i'r llun

hardd a welwn ; ac allan o'r cymraysgedd
tywyll a luniodd y ffurfafen ogoneddus, ac

a'i haddurnodd â chynnifer o ser disglaer
;

efe a ddichon yrasymraud ar dy enaid tywylí

dithau, a'i oleuo, er iddo fod yn awr mor
wag o wybodaeth, ag oedd hwyr y dydd
cyntaf o oleuni. Y mae yr ysgolfeistr weith-

iau yn anfon y bachgen adref, ac yn peri i'w

dad ei roddi at ryw gelfyddyd arall, ara nas
gall, er ei ddyfais, wneuthur ysgolhaig o

hono. Ond os Ysbryd Duw fydd y raeistr,

ti a ddysgi, er mor hurt ydwyt :
" Agoriací

dy eiriau a rydd oleuni
;
pair ddeall i rai

annichellgar ;" Salm cxix. 130. Cyn gynted
ag y rhodder enaid o fewn ysgol yr Ysbryd,
fe gynnydda mewn dysg. Am hyny, fe'n

gorchymynir i galonogi y rhai sydd yu eu
digaloni eu hunain :

" Cadarnhewch y dwy-
law llesg, a chryfhewch y gliniau gwein-
iaid ;" Esa. xxxv. 3. Pa hara ? pa newydd
a ddygwn iddynt? " Yna yr agorir llygaid y
deillion, a chlustiau y byddarion a agorir.

Yna y bydd prif-ffordd, a ffordd ; a ffordd

sanctaidcí y gelwir hi
;
yr halogedig nid ä ar

hyd-ddi ; canys hi a fydd i'r rhai hyny : a
rodio y ffordd, pe byddent ynfydion, ni chyf-

eiliornant ;" adn. 5, 8.

2il. Po ddyfnaf fydd dy deiralad o dy
wendid, addasaf fyddi i ysgol Duw. Ysgol-
haig balch a meistr gostyngedig byth ni

chyttunant. Y mae Crist yn ostyngedig ac

addfwyn ; ac felly yn gwrthwynebu y balch,

ond yn rhoddi gras i'r gostyngedig. Er nas
gall ddioddef y balch, etto gall gyd-ddwyn
â thi sydd yn wan a hurt, ond dy gael yn
ostyngedig a diwyd ; megys y gwelwn yn y
dysgyblion, i'r rhai ni wrthododd ddysgu yr

im wers drosodd a throsodd, nes y dywed-
ent o'r diwedd :

" Yr wyt ti yn awr yn dy-

wedyd yn eglur ;" Ioan xvi. 29. Nid duw-
inycld mawr oedd yr euuuch pan oedd yn ei

gerbyd yn darllen Llyfr y prophwyd Esaias

;

etto, am ei fod yn ei wneuthur â chalon

onest, cafodd Phylip ei anfon i'w addysgu.

PENNOD XXIII.

Yn cynnwys pcdicar o Hyfforddiadau i'r Crislion

m'th drin y clcddyf yma, er ei amddiffyniad yn
erbyn y gclyn a ragenwyd yn gyntaf, sef yr
erlidiwr.

Cwest. Ond fe allai y dywed rhai, Yr yd-

ych wedi dywedyd digon i roddi i ni wybod

y fath arf angenrheîdiol yw y cleddyf

i amddiffyn ein heneidiau ; ac raor d(í

yddiol ydyw yn holl ymladdfeydd y Ci
ion â phob rhai o'i elynion. Ond gobeil

yr ydym na adewch mo honora ar hyn
; |

o gynghor a ddisgwyliwn yn awr genycl
fodd y mae i ni, weiniaid, drin y cled

hwn, i'n hamddiíîyn ein hunain a thre

yr araryw elynion y rhoisoch alarwm i m
disgwyi ; rliai o ba nifer, er ein mawr d

chryn, a welwn eisoesyn y raaes i'n herb

a pha mor fuan y gall y lieill ymddan
nis gwyddora. Pa lesâd a wna cleddyf ^ì

ein hochr, Beibl yn ein llaw, îe, ein g«
os na hyfforddir ni pa fodd i gadw dra\»

dyrnodiau hwynt, a pheri iddynt deimli

bwys ef ?

At. Y mae eich cais yn rhesyniol ; ac

mwy o foddlonrwydd i chwi, caf drefDU

hyfforddiadau, ynol math yramrywelji
sydd i ymladd â hwy ; o herwydd y ma<

hymgyrchiadau o wahanol natur,^^T
gofyn gwrthwynebiad addas i'w fford

ruthriad.

DOSB. I.

Nyni a ddechreuwn gyda'r erlidiwr.

fynit ti, Gristion, sefyll yn erbyn ei roi

iad ffrorawyllt, pan fydd yn crogi allai

faner waedlyd, gan chwythu celanedd

erbyn eglwys a phraidd Crist ; os ndH
aut iddo sathru ar eu holl ogoniantù
halogi eu cydwybodau, a gwadu y ff

wrth ei chwant a'i orchymyu arglwyddì
ef. Yna,

1. Bydded yn ofal blaenaf genyt, ij

seiliau ysgrythyrol am dy egwyddorion i

arferion sydd yn cyffroi cynddaredd yr

lidiwr i'th erbyn. Y mae yn angenrhei(

i ddyn fod wedi ei wneuthur yn ddiyi

farn am y peth a ddwg ei fywyd i ìaM

a phob mwyniant hoff sydd yn ei ganj

Y mae yn ddigon i wanhau calondid «

gwrol pan y bydd yn ymladd mcwn ni

ac heb wybod gwahaniaeth rhwng gelyn

a chyfeillion ; ac i leithio ysbryd y Cial

mewn amser dioddef, os na bydd yn dd

yn ei farn, ac yn ddiysgog yn yr egwydc

ion y mae i ddioddef o'u herwydd.
gan hyny, am gael y peth allan o g
yn dy feddwl dy hun, am yr hyn y
erlidiwr di i gwestiwn. A hyny yn fwj

raai ystryw erlidwyr bob amser oedd
o hyd, hacru hyd eithaf eu gallu wynebha

y gwirioneddau a'r arferion am ba rai y î

çweision Crist yn dioddef ; fel y rhodd

liw o gyfiawnder ar eu creulonderau gwa

lyd, ac y paront i'r byd goelio eu hod

dioddef fel drwgweithredwyr. Yn a«r

elli byth sefyll dan bwys eu cyhuddiaJ tn

oddi eitlir fod genyt sicrwydd yn ày g

wybod, dy fod yn dioddef ermwyncyfi;i ,

der. Ónd os bydd dy feddwl yn rhydd ;

nghylch dy achos, fe fydd yn hawdJ

sychu ymaith y budreddi a daflant ari
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nîawenhau ar y cysur a ddwg dy gyd-

>d i ti er enllibiau dy elynion. " Nid
eb yn druenus o herwydd barn ereill,"

1 Selvian. Y mae un sen gan feddwl

ei hun yn archolli yn waeth na gwarad-

íiadau yr holl fyd heb hyny. Pan gaf-

f Thessaloniaid unwaith foddlonrwydd
wirionedd dilys athrawiaeth Paul (o

d daeth yr efengyl atynt " mewn sicr-

l mawr ;" 1 Tàes. i. 5), yna gallent agor

'ws yn llawen i'w derbyn, er i gystudd
lidiau ddyfod i'w chanlyn : adn. 6.

dosb. ir.

Defnyddia yr Ysgrythyrau hyny sydd
psgu i ni ofni Duw yn fwy, a dyn yn
Y mae pob dyn yn fwyaf anhawdd

do syrthio yn nwylaw yr hwn y mae
ofni fwyaf. Felly os cafodd Duw dy
yd peuaf, ti a ddewisi neidio i dân
ìaf yr erlidiwr yn hytrach na thynu
yn dy ben :

" Tywysogion a'm herlid-

t heb acfios ; er hyny fy nghalon a

û rhag dy air di ;" Éalm cxix. 161. Yr
Dafydd, y mae yn debyg, wedi rhoddi

aint dyn a bygythiad gair Duw yn y
m; ac ar ol gweled mai llaw Duw
tu hwnt i gymmhariaeth y 'drymaf, y
yn crynu rhag hono, ac yn anturio y
thaf a allai y llall wneuthur iddo.

ydd hyn, rhag ein
.
brawychu gan

îhiad mawr a bygythion, y mae yr Ys-
ìyr mor fynych yn iselu gallu dyn, ac

josod allan ei gynddaredd eithaf yn
mor salw a diystyr, fel nad oes achos

ei waethaf, os gwyddom pwy yw Duw

:

diwch chwithau a'r dyn yr hwn sydd
ìadl yn ei ífroenau ; eanys ym mha beth

neir cyfrif o hono ;" Esa. ii. 22. "Nac
ch rhag y rhai a laddant y corph, ac

llant ladd yr enaid ; eithr yn hytrach
ch yr hwn a ddichon ddistrywio enaid

>rph yn uíFern ;" Mat. x. 28. Y mae
ant ofn bwbachod ; ond gallant chwar-
r tân ; ac nid llai plentynaidd yw pechu
gwg dyn gwael (a gwisg fwgwd o ddy-
ì ac erchylldra ymddangosiadol, ond
dd allu i'n niweidio, heb law a rydd ein

ein hunain iddo), a chwareu â thân
a, i'r hwn y gall Duw ein bwrw dros

. Yn ddiau tebyg yw hyn i ofni y tân

tiedig ar y pared, a bod heb ddim o'i

n y ffwrn, lle y mae yn wir yn llosgi.

eth oedd John Huss waeth er y cap

i roes ei elynion ar ei ben, tra yr oedd
do dano helm o obaith, nas gallent hwy
thynu ymaith? Neu pa faint nes i

1 oedd yr un merthyr duwiol am iddynt

orchymyn ei enaid i ddiafol ? Dim nes
rw rhai o'u brodoriaeth ddrygionus eu
in i'r nef, am eu bod wedi eu seintio

lighalendar y pab. Y mae rhai, medd
Incthon, yn " anathema ar air ;" megys
jjer, ac ereill o fiyddlawn weision Crist,

^dithiodd y pab. Ond beth a ddywed

Dafydd? " Melldithiant hwy, ond ben-
dithia di ;" Salm cix. 28. Ÿr hwn sydd
ganddo air da Duw, nid rhaid iddo ofni gair

drwg y byd. Nid yw cyfarthiad cn yn
peri newid gwedd y lleuad ; ac nid oes achos
i wyneb y Cristion ymliwio o herwydd cyn-
ddaredd erlidwyr.

DOSB. III.

3. Bydd sicr o roddi dy chwant i fyny i

gleddyf yr Ysbryd, cyn i'th fywyd fod mewn
perygl oddi wrth gleddyf yr erlidiwr. Nid
teDyg yw hwnw o fod yn hael o'i gnawd
dros Grist (pan elwir ef i ddioddef dan law
dyn) os yw yn arbedus o'i chwantau, ac heb
allu dioddef min cleddyf yr Ysbryd pan
ddel i'w marwhau. A elli di fod yn ewyll-

ysgar i roddi dy einioes dros Grist, ac etto

cadw yn dy fynwes, o afael cyfiawnder, elyn

sydd yn ceisio dwyn bywyd Crist ? Y mae
erlidwyr yn temtio yn gystal ag yn poen-
ydio : Heb. xi. Hwy a addawant anrhyd-
edd y llys, gystal ag y bygythiant galedi y
carchar, a phoenau y tân difaol. Felly, os

bydd dy gariad at y byd heb ei farwhau,
hawdd yw dirnad pa ddewisiad a wnei ; yr
un ag a wnaeth Demas ; ti a gofleidi y byd
presennol, ac a adewi Grist ar ganol y niaes.

Neu pe bait, trwy wroldeb naturiol, yn
sefyll i fyny dan ddioddefiadau, îe, hyd at

roddi dy gorph i'w losgi yn hytrach na
gwadu y wir grefydd wy t yn broífesu ; etto,

os byddai rhyw chwant wedi ei feithrin

genyt, ni chait yn y diwedd fwy o ddiolch

gan Dduw nag a gai y neb a offrymai anifail

aílan dan y gyfraith. Y mae yn bossibl i

un farw yn achos Crist, ac etto heb fod yn
ferthyr iddo ef. Ehaid yw i galon dioddef-

wr fod yn sanctaidd, yn gystal a'i achos

;

i'th ymddygiad fod yn rasol wrth ddioddef,

yn gystal a'r achos y dioddefì o'i herwydd.
Hwnw yn unig yw merthyr Crist sydd yn
dioddef drosto megys y dioddefodd efe ei

hu'n. O blegid gadawoddini, nid yn unig ei

wirionedd i'w ddal hyd at waed, pan elwir

am hyny, ond ei esampl hefyd i'w ganlyn
gan ein dioddefiadau : 1 Pedr ii. 20 ; "Osa
chwi yn gwneuthur yn dda, ac yn dioddef,

y byddwch dda eich amynedd ; hyn sydd
•rasol ger bron Duw. Canys i hyn y'ch

galwyd hefyd ; o blegid Crist íyntau a ddi-

oddefodd drosom ni, gan adael i ni esampl
fel y canlynem ei ol ef. Yr hwn pan ddi-

fenwyd, ni ddifenwodd drachefn
;
pan ddi-

oddefodd, ni fygythiodd," &c. Dyma waith

anhawdd yn wir ; cadw yr ysbrydoedd yn
oer hyd yn oed yn y tân ; ac yn rhydd oddi

wrth ddigder a dial tuag at y rhai a fyddo
yn ddidrugaredd yn ein taflu i'r íflamau di-

faol ! Ond y mae y neb sydd drwy ras yn
gallu gwneuthur hyn yn goncwerwr an-

rhydeddus. Fe barai cig a gwaed alw am
dân o'r nef, yn hytrach na thrugaredd, i

syrthio ar y rhai a'i trinant mor greulawn.

mae yr íiwn a all faddeu i'w elyn yn rhy
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galed iddo, ac wedi cael y llaw uchaf arno.

O herwydd nid yw dyrnodiau ei elyn ond
yn briwo ei gnawd ef ; eithr yr archollion a
rydd cariad a wanant yr cuaid a'r gydwybod.r oedd yn rhaid i Saul addef fod Dafydd,
a erlidiai mor greulawn, yn well gr nag ef

ei hun: "Cyfiawnach wyt na myfi ;" 1 JSam.

xxiv. 17. A'r bobl oedd mor wyllt am gael

croeshoelio Crist, a aethant ymaith o'r dien-

yddiad yn glaf o'r hyn a wnaethant, " gan
guro eu dwyfronau;" fel pe buasai pobpeth
heb fod yn dda, a wnaethpwyd yn erbyn
dyn mor dda : Luc xxiii. 48. Yn awr, pan
fydd rhyw ddau beth gwrthwyneb yn ym-
ryson, hwnw yw y trechaf sydd yn cadw ei

natur ei hun, ac }
rn troi y llall i ryw debyg-

oliaeth iddo ei hun ; megys y gwelwn dân
yn bwrw ei wres ei hun i'r dwfr, ac yn peri

iddo ymroddi a thebygu iddo. Felly ysbryd
caredig sanctaidd, trwy faddeu i elyn, oni

thycia i droi calon ei elyn ato mewn cariad

;

er hyny y mae yn troi cydwybod ei elyn yn
ei erbyn ei hun, ac yn peri iddo gondemnio
ei hun, a chyfiawnhau y sawl y mae yn ei

erlid ar gam.
DOSB. IV.

4. Cadarnhâ- dy ffydd ar yr addewidion
hyny sydd yn perthynu yn neillduol i'rfath

gyflwr. Hon yw goruchatìaeth y saint ary
byd, sef eu ífydd. Fe\]y y profodd Dafydd

;

pan oedd Saui yng ngolwg dyn wedi ei gael

dan ei draed, ac wedi ei ymlid o fyw niewn
llys, i lechu am ei fywyd yn ogofeydd yr

anialwch ; trwy ffydd, er hyny, fe orfoledd-

odd ar ei elyn balch, ac a ganodd mor hyfryd
yn ci ogof a'i ddaeargell a'r aderyn llonaf

yn y goedwig: " Parod yw fy nghalon, O !

Dduw, parod yw fy nghalon ; canaf a chan-

molaf ;" Salm'U'û. 8. Yr oedd corph Saul yn
cael byd brasach ; ond nid oedd ei galon yn
barod felun Dafydd ; ac am hyny ni allai dar-

awar beroriaeth Dafydd. Yr oeddmilo fedd-

yliau ac o ofnau yn aflonyddu ei ben a'i

galon ; a Dafydd yn byw lieb ofn na gofal

;

ie, pan oedd ei elynion yn y maes yn hela

am ei fywyd. Fe fydd i tfydd yn yr addewid,

fel olew y weddw (2 Bren. iv), nid yn unig

dy roddi allan o ddyled i bob ofnau a gofal-

on bydol, y rhedaist iddi trwy dy flinderau,"

ond rhoddi i ti fodd i fyw yn gysurus hefyd
;

ie, mewn llawenydd annhraethadwy a go-

goneddus.
Y mae dau fath o dristwch sydd yn

gyffredin yn gwasgu drymaf ar eneidiau

grasol yn eu dioddeíiadau dros Grist.

laf. Y maent yn dueddol i ymflino yng
nghylch eu personau eu hunain, a'u mater-

ion teuluaidd.

2il. Am achos Crist y maent yn dwyn
tystiolae iddo ; rhag i liwnw aflwyddo.

Yn awr, y mae digon o ddarpariacth yng
nghadw yn yr addewidion i esmwythau
calon y Cristion o'r ddau faich yma.

laf. Chwilia ac ystyria yr addewidion

hyny sydd yn perthyn i ti dy hun, f<

oddefwr dros Grist ; ac edrych a elli

un agen heb ei chau i ollwng yr awel 1

ammheuaeth i'th feddwl, i aflonydd
heddwch, ac annhrefnu dy lawenydc
mae yr addewidion mor àml, ac wei
llunio mor addas at bob gofyniad y gj
enaid ddymuuo boddlonrwydd yn éi g
fel y mae yn gofyn astudiaeth a gofa
casglu ; am fod Duw wedi dewis gwa«
ei addewidion yma ac acw, heb 'cìrefi

hytrach na'u dosbarthu, a gosod pob raa
gwlwm wrthynt eu hunain ; i'r diben,
gallwn feddwl, o'n tynu i gydnabydd
â'r Beibl i gyd ; ac na adawom un go
hono heb ei chwilio ; ond craífu yn f

arno o'r naill ben i'r llall. Ac na fyd
heddwch presennol yr eglwys beri i ti

rif hyn yn waith afreidiol. Y mae y me
yn casglu ei lysiau yn>yr haf, y rhai o b
ni ddefnyddir hyd y gauaf. A pha
gyntedy gall erledigaetli godi, nisgwj
Y mae yr eglwys bob amser wcdi ca9
a gaifF etto, ei chyfnewidiadau o haf agí
ie, weithiau fe cldaw yn auaf cyn ci

gwyl, ac yna pwy yw y dyn tebycaf
ei rwystro ? Yn ddiau, yr hwn a ddei

iodd y gair yn llawcn yn nhywydd fcí

eglwys, ond ni thrysorodd erbyn hin
Yn awr, beth yw dy ofn ? o ba le y tard
ddigalondid ? A wyt yn frawyehus
adgasrwydd carcliar ? Neu a yw ar

tâu a dirdyniad yn dy ddychrynu ? Ö
ydd, er dy gysur, os yw dy nerth yr
wan i'tli ddwyn drwyddynt, na elwi

honot byth i'r fathymgyrch 006^11,^^'

anhawdd. Y mae yr addewid yn si(

h}m :
" Ni âd eich temtio uwch law yt

a alloch ;" 1 Cor. x. 13. Y Duw sy(

hyfForddio y llafurwr mewn synwyr
xxviii. 26) â pha offeryn i ddyrnu ei

y byddo ei galedwch neu ei feddalwcl

âd i olwyn yr erlidiwr ddyfod dro
sydd yn anabl i'w dioddef. Ý niae Dt
rhodcìi y rheswm yma yn bendant {

waith yn arwain Israel o amgylch (ar

dwyn o'r Aipht) yn hytrach na tlirwy

y Philistiaicî, y tfordd nesaf o lawer
blegid, dywedodd, rhag i'r bobl edifa

pan welant ryfel, a dycliwelyd i'r Ai]

Ecsod. xiii. 17. Gwelwch yma, fel y
Duw yn ystyried eu gwendid ; nid

\

etto yn abì i ddioddef rhyfel ; ac ara

ni chânt eu profi âg ef, nes eu cryfha

ddioddef. Ònd os dy alw a gei i'r n
ymladd â'r proliadau gwaedlyd tanllyd

y mae yr addewid yn dwyn lioll

a thraul y rhyfel yn gyfan gwbl oddi
law di : "Pan y'cli rhoddant chwi i

na ofelwch pa fodd neu pa be"ì,h a lefa

canys rhoddir i chwi yn yr awr ho
beth a lefai-och ;" Mat. x. 19 Ac adi
" Ysbryd eich Tad sydd yn llefaru yv

Nid oes uu geuau nas gaîl Duw ei wne-
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wnadroddus, nac un cefn mor wan nas

roddi nerth ynddo. Ac y mae wedi

ìw bod gyda thi, pa le bynag y'th ddygo

Ìynion ; dwfr a tîiân ni chánt wahanu
'igot a'i gyfeillach felus ef. Y mae yr

îwidion hyn yn fath glustog dan benau

int, fel y proffesodd llawer o honynt na

•fu iddynt erioed orwedd yn esmwythach
han eu trinid yn greulonaf gan eu gel-

.n didrugaredd. Y mae un yn dyddio

thyr "o hyfryd berllan ei garchar ;" un

l yn rhoddi gyda'i henw, "Eich cyfeilles

dig, cyn llawened ag un ar daith i'r nef."

• bell í'uont o dosturio wrthynt eu hun-

yn eu dioddefiadau, fel mai eu gofid

faf oedd na allasent fod yn fwy diolchgar

ìanynt. Ac o ba le y cawsant eu nerth ?

le y tarddodd eu Uawenydd ? Onid
wrth Ysbryd Duw, oedd yn cyin-

vyso yr addewidion atynt ?

1. Am y blinder yr wyt yn rhoddi dy
iddo yng nghylch eglwys ac achos Crist,

it weled, ar ryw dro, yn orthrymedig gan
lyn ; er fod Duw yn cymmeryd dy
ìlys da (sydd yn peri dy ofnau) yn gar-

iawn ; etto nid oes achos i tj boeni ày
am beth nad oes modd iddo byth ddi-

dd. Fe all yr arch ysgwyd, ond nid

hio. Fe all llong yr eglwys gael ei

lu gan donau, ond nid suddo ; o blegid

a,e Crist ynddi, ac fe ddeffry mewn pryd
hadw. Nid oes ynte achos i ni (pan fyddo
storm yn curo drymaf) ei aflonyddu, fel

raaeth y disgyblion â bloeddiadau ein

jhrediniaeth, fel pe byddai y cwbl wedi
. Y mae ein Üydd ar y fath amser
rn mwy o berygl suddo nag achos ac

ys Crist. Fe osodwyd y rhai hyny trwy
ddewid allan o gyrhaecìd dynion a diafi-

Efengyl dragwyddol yw yr efengyl

:

xiv. Nef a daear a änt heibio ; ond
ä un iot o hon heibio : Mat. v ; " Gair yr
lwydd sydd yn aros yn dragywydd ;"

idr i. 25. Ac fe fydd ìbyw i rodio dros

Lau ei holl elynion ; 'ie, i weled angladd
oll fyd

;
pan y caiff yn y dydd mawr ei

du am byth yn ei adfail ei hun. Ac am
glwys, fe adeiladwyd hono ar graig an-
igynol :

" Pyrth uffern nis gorchfygant
Mat. xvi. 18. Hi fu yn fynych yn y
ond erioed ni foddwyd mo honi ; an-

rch allan o'r tân, ond byth heb ei difa
;

;hiau wedi ei llyngcu i fyny yn ol rhes-

; ond fel Ionah gan y morfìl, cafodd ei

w i fyny drachefn, megys llwyth rhy
m i'r cylla cryfaf a fu gan un erlidiwr
ed. Y mae y gred o hyn wedi dwyn y
thyron duwiol i'w bedd yn llawen, er
nt nofio iddo yn eu gwaed eu hunain ;

? gwyddent mai yr eglwys a ennillai y
SÍo'rdiwedd; a'u bod yn gadael ereill

'jhol i ganlyn am y fuddugoliaeth yn y

3,
tra y dygid hwy eu hunain oddi ar y

s i orfoleddu yn y nef. lë, fe ìagddy*
2m

wedodd rhai, trwy ysbryd prophwydoliaeth,

yr amser pennodol pan y byddai i'r gwir-

ioneddau a erlidid, ac a gleddid y pryd
hwnw gyda'r fath warth a dirmyg, gael ail

gyfodiad hapus, a buddugoliaeth ar eu

beilchion elynion. Ioan Huss a wysiodd ei

elynion i atteb iddo ym mhen can mlynedd,

gan ymgysuro yn hyn, er eu bod hwy y
pryd hwnw yn llosgi gydd (ystyr ei enw ei

hun), y deuai alarch yn ei le a lanwai yr

awyr â'i beroriaeth, yr hyn a gyflawnwyd
yn Luther ; athrawiaeth yr hwn a aeth ym
mhell ac yn agos, ac a ennillodd galonau

llaweroedd ym mhob man. Hiltenins hefyd,

duwinydd arall o'r Almaen, pan oedd mewn
carchar drewllyd (lle y bu farw ani rygnu
briwiau y mynachod yn rhy drwm), a es-

mwythaodd ei fofid ar hyn, y byddai i un
arall godi ar ei ol ef (gan enwi y flwyddyn

1516), yr hwn a ddinystriai deyrnas y myn-
achod (direidi pa rai nid oedd efe ond wedi
ei geryddu yn dyner), ac na fyddent alluog

i wrthsefyll ei rym, na chymmaint a'i

rwymo â chadwyn ; hyn hefycl a gyflawn-

wyd yn Luther ; o herwydd fe'i cadwyd
megys yn wyrthiol o ddwylaw ei elynion

gwaedlyd, er na fu mwy o syched erioed am
waed un dyn.

PENNOD XXIV.
Cyfarwyddiadau i

y

r Cristion pa fodd i drin cledd-

yf y gair, er ei ainddijfyniad yn erbyn camsyn-
iadau a chyfeüiornwyr.

2. Gelyn arall sydd yn dyfod yn erbyn y
Cristion yw yr heretic, neu y cyfeiliornwr ;

yr hwn sydd i'w ofni yn fwy na'r llall, o

gymmaint ag y mae yn fwy drwg ymadael
â gwirionedd Duw na'n bywyd ; cael ein

llygru yn ein meddyliau, na'n poeni yn ein

haelodau ; mewn gair, cael damnio ein hen-

eidiau gan Dduw, na lladd ein cyrph gan
ddynion. Pe buasai y merthyron yn ofni

angeu yn fwy na heresi, ni fuasent yn neidio

i dân yr erlidwyr yn hytrach na chydsynio

â'u hathrawiaeth. Yn awr, fel y gallech

godi y cleddyf hwn o eiddo yr Ysbryd (yr

unig arf i
7

th amddiffyn) gycla goruchafiaeth

yn erbyn y gelyn enbydus yma, dyro dy
ymgais dyfalaf mewn arferiad o'r moddion
goreu, i gael allan wir feddwl yr Ysbrydyn
ei air. Y cleddyf hwn yn Uaw un arall ni

wna y tro i'th amddiffyn ; na, rhaid ei fod

yn dy law dy hun, neu ti a golli y lles o

hono. Nid yw y geiriau a'r ymadroddion
noeth ond y plisgyn

; y meddwl a'r ystyr

yw y perl y dylit fel marchnatäwr call ym-
ofyn am dano. Rhedeg pennod drosti heb
gyrhaedd meddwl Duw ynddi, a sibrwd

gweddi drosti mewn iaith anadnabyddus,

ydynt ddau beth cyffelyb. " Yr hwn sydd

ganddo glust, gwrandawed beth y mae yr
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Ysbryd yn ei ddywedyd wrth yr eglwysi ;"

Dad. ii. 7. Yr ydyni i ymwrandaw ara
feddwl yr Ysbryd yn y gair, wrth ei wran-
daw neu ei ddarllen. A'r hwn sydd ganddo
glust i'r Ysbryd, ni fydd ganddo glust i'r

cyfeiliornwr.

Yn awr, er ymofyniad ara ystyr a meddwl
y gair, fe all yr hyfforddiadau hyn, mi a
obeithiaf, fod yn beth cynnorthwy i ti.

DOSB. i.

laf. Gochel ddyfod at yr Ysgrythyrau â
chalon ansanctaidd. Os byth y gwybyddi
feddwl Duw yn ei air, yr Ysbryd sydd raid
ei ddang03. Ac a feddyli y bydd iddo ef
sydd mor sanctaidd, dy gymmeryd erbyn
dy law domlyd i'th arwain at y gwir ? Na,
y mae dy farn wedi ei phennodi :

a Ni
ddeall yr un o'r rhai drygionus ;" Dan. xii.

10. Yr angel a gymmerodd Lot i'r t, fe
darawodd y Sodomiaid â dallineb, fel yr
ymbalfalent am y drws ac heb ei gael. Ac
felly y mae y rhai hyny yn debyg o gael eu
trin, a ddeuant at y gair â chalonau halog-
edig. Oddi allan y mae y cn ; nid yn unig
oddi allan i'r nef yn y diwedd, ond odcìi

allan i'r wir wybodaeth o Dduw yn y byd.
Y mae gair Duw gan yr annuwiol ; ond
gan yr enaid grasol y mae nieddwl Crist

:

] Cor. ii. 16. Am hyny y mae yr un apos-
tol yn annog: " Na chyd-ymffurfiwch â'r

byd hwn ; eithr ymnewidiwch trwy adnew-
yddiad eich meddwl ; fel y profoch beth yw
daionus, a chymmeradwy, a pherffaith ewyll-
ys Duw ;" Rhuf. xii. 2. A pha beth yw y
swm o hyn, ond os mynwn gael gwirionedd
i aros gyda ni, a bod yn gydnabyddus â
meddwl ac ewyllys Duw, y bydd raid i ni

barotoi calon sanctaidd yn lletty iddo ? Y
rhai hyny yn gyffredin sydd yn cael eu dal
yn gaeth gan gyfeiliornwyr, oedd o'r blaen
yn garcharorion i'w chwant. Gwel 2 Tim.
iii. 6 ;

" Yn dwyn yn gaeth wrageddos
llwythog o bechodau." Pan yw Dafydd yn
deisyf deall yn y gair, y mae yn gwneuthur
ei fwriad i fyw yn sanctaidd yn ddadl am
y rhodd :

" Dysg i mi, O Arglwydd, ffordd
dy ddeddfau, a chadwaf hi hyd y diwedd.
Gwna i mi ddeall, a chadwaf dy gyfraith

;

i'e, cadwaf hi â'm holl galon ;" Salm cxix.

33, 34.

DOSB. II.

2il. Paid a gwneuthur dy reswm dy hun
yn rheol i fesur gwirioneddau ysgrythyrol
wrthi. Ai cymrahwys yw hwnw i brofi

dadguddiadau y gair, ac yntau yn cael ei

ddyrysu a'i hurtio gan gynnifer o ddirgelion
mewn natur ? Onid yw y gair yn dadguddio
y fath bethau i ni, ag sydd nid yn unig uwch
law synwyrau y corff, canys ni welodcì llygad
ac ni chlywodd clust mo honynt, ond hefyd
uwch law edrychiad rheswm, amnaddaeth-
ant erioed i galon dyn ? I Cor. ii. 9. Yn
wir, y mae yr holl wirioneddau efengylaidd

yn siarad mewn iaith ddieithr i reswm ; ni

ddichon efe eu deall, oddi eithr i fiy
fod yn ddeonglydd. Y mae yr Ysgryth
au yn debyg i'r Môr Coch, trwy yr hwn'
aeth yr Israeliaid, mewn ffydd, yn ddiog
ond yr Aiphtiaid, pan ei cynnygiasaut
eisieu yr arweinydd yma, a foddwyd.
ä credadyn gostyngedig trwy ddwfn dd
gelion y gair yn ddiogel, heb suddo i ga
syniadau peryglu3 ; tra y mae meibion bal
der a adawant ffydd, ac a gymmerant res\
yn arweinydd, yn boddi, fel y gwelwn, me
llawer o gyfeiliornadau damniol—Ariae
Morganiaeth, Sosiniaeth—ac nis gwn
beth. O'r groth hon y tarddodd y cyf.

iornadau mwyaf enbydus sydd wedi eu ta

ar y Beibl. Ynddi y magwyd heres:
Saduceaid pan wadent yr adgyfodiad.
oeddynt yn addef llyfrau Moses fel gDuw, ac etto yn gwadu yr adgyfodiad sj

yn cael ei amddiöyn ynddynt ; am ei fo
olwg eu rheswm yn beth mor ammhossi
bod i'n cyrph, ar ol cynnifer o newidiads
glai a llwch, sefyll i fyny mewn byw
Chwerthin am ben hyn yr oedd eu rhesw
fel y mae geiriau ein Harglwydd yn eg
ddangos: Mat. xxii. 29; " Yr ydych
cyfeiliorni, gan na wyddoch yr Ysgryth'
au, na gallu Duw."

DOSB. III.

3ydd. Pan fyddoch yn ymofyn r

â'r gí
gochel ddyfod ato â barn wedi rhagwyi'o
unrhyw blaid neu opiniwn. Nid te°bvg f)

hwnw o ddal y glorianyn wastad, sydd â'ifj

wedi ei llwgrwobrwyo ym mlaen llaw. Ìí

llygad afiach yn gweled pethau o'r un 1

ag y byddo natur ei afiechyd : felly medc
wedi ei ragderfynu, y niae am roddi ei ys
ei hun ar y gair, ac yn colli y gwirionedc
herwydd tyb rhy dda am ei opiniwn ei h
Och ! y mae gormod yn darllen yr Ysgry
yrau, nid yn gymmaint i ymofyn addysg
i ymofyn cadarnhâd yn yr hyn a gymm
ant eisoes i fyny. Y niaent yn dewis op
iynau, fel Samson ei wraig, ara eu bod w
eu bodd: ac yna deuant i ofyn caniatâí

gair. Fel hyn y darfu i'r Iuddewon yn g;
taf ymrwymo â'u heilunod, ac yn goi

cynghor gan Dduw pa beth a wnaent : E
xiv. 4. Cyfiawn farn Duw yw, na wel yc
ryw wirionedd, er ei fodyngoi*weddo'ubla
ond y rhoddir hwy i fyny i galon annoe
i gredu fod y gair yn cydredeg â'u dycby
mygion {adn. 4, 5): " Myfi yr Arglyd»
attebaf yr hwn a ddelo yn ol amlder ei

unod, i ddal tý Israel yn eu calonau."
pha bryd y mae dyn yn cael ei ddal yn
galon, 03 nad pan fyddo yn cael ei faglu

ei ddychymmygion ynfyd a weuodd ei fe<

wl cyfeiliornus.

DOSB. IV.

4}rdd. Dos at Dduw mewn gweddi
agoriad i ddadgloi dirgelion ei air. Nic

synfeddyliwr, ond y gweddiwr, a gaiff af

ar y trysor hwn o wybodaeth ysgrythyi



Ylt IIWN YW ÔJLîlt DUW. 563

-tîi wylo y cafodd îoan agoryd y llyfr sel-

fg iddo : Dad. v. 5. Y mae Duw yn
ych yn dwyn gwirionedd at law y Crist-

mewn attebiad i weddi, yr hwn a hir

riliodd efe am dano yn ofer trwy lawer o

n ac astudiaeth :
" Y mae Duw yn y

|oedd yn dadguddio dirgeledigaethau ;"

n. ii. 28. A pha le y dadguddia efe

rgeledigaethau ei air ond wrth orsedd

,s ? " O'r dydd cyntaf y rhoddaist dy
on i ddeall (meddai yr angel) ac i ymgys-
dio ger bron dy Dduw, y gwrandawyd
eiriau ; ac o herwydd dy eiriau (hyny yw,
weddi) y daethum i ;" Dcra. x. 12. A
t beth oedd neges y genad yma at Daniel

l agor yr Ysgrythyr yn helaethach iddo,

yr ymddengys wrth gymmharu adn. 14

adn. 24. Yr oedd y gwr sanctaidd hwn
ii cael peth gwybodaeth trwy ei astud-

th yn y gair
;
gosododd hyn ef i weddio,

fe gyrchodd gweddi angel o'r nef i roddi

fwy o acîdysg. Os byth y deallwn

dwl Duw, y mae yn rhaid i ni fod yn
yledwyr am hyny i'Ysbryd Duw :

" Pan
ìì efe, sef Ysbryd y gwirionedd, efe a'ch

rys chwi i bob gwirionedd." Ac y mae
Ysbryd yn íFrwyth eiriolaeth Crist : "Mi
«reddiaf ar y Tad, ac efe a rydd i chwi

iddanydd arall." Yn awr, y mae yn gofyn

1 ein gweddiau ni yn cydfyned â'i eir-

ìeth ef. Tra y mae ein harchoífeiriad yn
gldarthu tu mewn i'r llen, yr ydym ni i

|

yn gweddio oddi allan am yr un peth ag

aae efe yn eiriol oddi mewn. Bellach, i

fywiocau di i weddio gyda thaerni mwy
resog am arweiniad yr Ysbryd Glân i'th

tvys i wirionedd.

Laf. Bydded i arswyd yr Ysgrythyrau
ay sydd yn gosod allan enbydrwydd cyf-

ornadau a gau-athrawiaethau syrthio ar-

;, fel na feddyliech dy fod ar neges ys-

'n pan yn gweddio rhagddynt ; neu mai
ter bach yw, pa un a gei dy erfyniad ai

dio. Un o brif ystrywiau Satan ydyw
lu pris cyfeiliornadau ym meddyliau dyn-

, i'w gwneuthur felly yn fwy gwerthad-

. Y mae llawer yn meddwl na chânt

u mor ddrud am gyfeiliornad mewn barn,

am bechod mewn ymarferiad. Ië, y mae
ì rai y fath eangder, fel y tybiant y gall

n fod yn gadwedig trwy bob math o gref-

i. Egwyddor yn sicr-dueddu iwneuthur
hai a'i daliant yn ddiofal ac esgeulus yn
dewisiad. Ni bydd prinder cwsmeriaid

y pechod hwnw y meddylia dynion na
ìnt dalu ond ychydig neu ddim am dano.

11 rhai dynion feddwi wrth gael diod yn
7id, er na wnaent hyny pe gwyddent y
,ddai raid iddynt fyned yn ddwfn i'w pwrs
ilalu y cyfrif. Pa fodd y mae puteindra
r|»r aml ym mysg yr offeiriaid Pabaidd, ond
di ei fod yn cael ei gyfrif ganddynt yn
rjAod mor fychan ? Ac mi ddymunwn na
tjddai cyfeiliornad a heresi (y rhai ydynt

buteindra y meddwl) yn cael eu bychanuyn
ein plith ninnau. Ond gwae i'r dynion
hyny sydd, i brysuro marchnad y diafol, yn
terntio ac yn denu pobl i bechod, trwy ei

brisio yn îs nag y gwnaeth gair Duw. Os
unwaith y gwisgir arswyd pechod oddi ar y
gydwybod, nid rhyfedd yna os gwelwn
ddynion yn neidio arno cyn hyfed a r llyíF-

aint yn y chwedl ar y boncyff, pan ei gwel-
sant yn gorwedd mor llonydd ar waelod yr
afon. Y mae ofn yn gwneuthur y corph yn
fwy agored i haint ; ond y mae yn cadw yr
enaid rhag yr haint o bechod.

Yn awr, fel y byddo dy arswyd yn fwy
rhag yfed gwenwyn unrhyw athrawiaeth
lygredig ac afiach, myfyried dy feddwl ar

ychydig Ysgrythyrau, y rhai a ddangosant
ei naturiaeth adgas a damniol. Yn Oal. v.

20, gelwir heresi yn un o weithredoedd y
cnawd ; ac fe'i cyfrifir ym mhlith y pechod-
au y ceuir eu gweithredwyr allan o'r nef-

oedd :
" Ni chaiffy rhai sydd yn gwneuthur

y cyfryw bethau etifeddu teyrnas Dduw."
Yn 1 Tim. iv. 1, fe'i gelwir yn athrawiaeth-

au cythreuliaid. Ac os oddi wrth y cythraul

y tarddant, i ba le yr arweiniant ond i

uffern ì Y mae y cyfryw ag sydd yn wrth-
wyneb i egwyddorion sylfaenol yr efengyl,

yn anghyttunol â mwynhâd o gariad a ffafr

Duw :
" Yr hwn nid yw yn aros yn nysg-

eidiaeth Crist, nid yw Duw ganddo ef ;" 2

loan 9. A phwy, meddwch chwi, a gaiff y
dyn nad yw Duw ganddo ? Pe na byddai
un ysgrythyr arall i'w dwyn yn erbyn y
rhyw hwn o bechod, ond yr un hono (2 Pedr
ii. 1), gallai fod yn ddigon i wànu lwynauyr
heretic, a pheri i'w liniau guro y naill wrth

y llall, fel yr eiddo Belsassar wrth yr olwg
ar yr ysgrifen ar y pared :

" Bydd gau-

athrawon yn eich plith, y rhai yn ddirgel a
ddygant i mewn heresiau dinystriol, a chan
wadu yr Arglwydd, yr hwn a'u prynodd
hwynt, ydynt yn tynu arnynt eu hunain
ddinystr buan." Felly, os oes ganddyn
ewyílys i gael y blaen ar bechaduriaid er-

eill, a bod yn uffern yn gynt nahwy, ni raid

icldo ond agor ei hwyliau i wynt athraw-

iaeth gau, a bydd yn debyg o wneuthur
taith gyflym i uffern ; o herwydd y mae y
rhai hyn yn dwyn ar eu hamddiffynwyr
ddinystr buan. Ië, y mae Ysbryd Duw, i

roddi eu halaethus gyflwr ynfwyamlwg, vn
dwyn i mewn dair o'r esamplau mwyaf ofn-

adwy o ddialedd dwyfol a dywalltwyd er-

ioed ar neb rhyw bechaduriaid, sef taíliad yr

angylion gwrthgiliedig o'r nef i uffern ;

boddiad yr hen fyd ; llosgiad Sodom a Go-
morrah, trwy wlawio uffern (fel pe buasai)

o'r nefoedd arnynt. Y mae yn dwyn y rhai

hyn, meddaf, fel esamplau a gwystlon o'r

dialedd hwnw a ddisgyn yn ddiammheu ar

y fath yma o bechaduriaid. Erbyn hyn, mi
obeithiaf y byddi wresog yn dy weddi rhag

y gelyn enbydus hwn,
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(2il.) Pan fyddo dy galon wedi ei medd-
iannu â'r arswyd o gael dy arwain i unrhy

w

opiniwn llygredig, yna cadarnhâ dy ífydd
oddi wrth yr ysgrythyrau cysurol hyny
sydd yn sicrhau na chaiíF un Cristion gwir-
ioneddol ei adael i syrthio yn barhaol i un-
rhyw gyfeiliornad damniol. Y mae Crist o
ran gallu a íFyddlondeb yn cyflawni ei

swyddau prophwydol a breuhinol, yn gystal

a'i swydd oífeiriadol. Yn ddiau, nid y go-
fal lleiaf a gymmer efe am ddeall ei bobl,

arweinydd cu hollddyn, a'rgynneddf y mae
yn gweithredu arni gyntaf yn ngwaith trö-

edigaeth. Y mae i ti, gan hyny, sail mor gref
i gredu y gweryd efe di oddi wrth egwyddor-
ion damniol, ag oddi wrth arferion damniol.
Mantais fechau fyddai cael ein cadw rhag un
gelyn, a'n gadael yn agored i ewyllysagallu
un arall. Y mae Crist yn murio o am^ylch
ei bobl :

" Ffos ddofn (medd Solomon) yw
genau gwragedd dieithr

; y neb y byddo yr
Arglwydd yn ddig wrtho, a syrth yno ;"

Diar. xxii. 14. Ac felly y mae genau cyf-

eiliornwyr sydd yn dyfod âg athrawiaethau
dieithr, opiniynau puteinaidd. Ac i bwy y
cloddiwyd y ffos yma ? Ac yn wir, os edr-

ychwn ar fwriad Satan, magl ydyw a osod-
wyd yn benaf i ddal y sant—fe ddymunai
u dwyllo, pe byddai bossibl, ie, yr etholed-

igion." Ei ymgais mwyaf sydd am ledu ei

fanerau yn y deml hon i Dduw : a halogi y
rhai a olchodd Duw. Ond os edrychwn ar
amcan Duw, ffos ydyw y mae efeyn dioddef
iddi gael ei chloddio i ragrithwyr a gau-bro-
ffeswyr, y cyfryw ag na ymwasgasant erioed

o'u calon â Christ a'i wirionedd. Dyma y
rhai a ffieiddir gan Dduw, ac am hyny a ad-
ewir i fyned yn ysgtyfaeth i'r rhai hyn sy'n

hela am eneidiau trwy eu' hathrawiaethau
pwdr. "Am na dderbyniasant gariad y
gwirionedd, fel y byddent gadwedig ; am
hyny y denfyn Duw iddynt amryfusedd
cadarn, fel y credont gelwydd ; fel y barner
yr holl rai nid oeddynt yn credu i'r gwir-
ionedd, ond yn ymfoddloni mewn anghyf-
iawnder ;" 2 Thes. ii. 10—12. Y rhai hyn,
fel y ceirw crwydredig a saethir, tra y mae
y rhai sydd oddi mewn i'r palis yn ddiogel

;

neu fel y maesdrefi a gymmerir gan y gelyn,

tra y mae y ddinas gaerog yn ddiangol rhag
ei gynddaredd. Y cyntedd o'r tu allan sydd
yn cael ei adael i'w fathru dan draed : í)ad.

xi. 2. Ac yn y lle a enwyd o'r blaen yn yr
Epistol at y Thessaloniaid, er ei fod yn rhoi

rhagrithwyr i fyny i gael eu twyllo gan gau
athrawon, fel Ahab gan y gau brophwydi

;

etto y mae yn llefaru yn gysurus wrth y
duwiolion (adn. 13), ac yn dangos fod yr uu
arfaeth ag a'u happwyntiodd hwy i iach-

awdwriaeth, wedi darparu iddynt hefyd
gofleidio y gwirionedd, fel y moddion angen-
rheidiol i'w harwain iddi :

" Eithr nyni a
ddylem ddiolch yn wastad i Dduw drosoch
chwi, frodyr caredig gan yr Arglwydd, o

blegid i Dduw o'r dechreuad eich ethol chw
i iachawdwriaeth, trwy sancteiddiad yr Ys
bryd a ffydd i'r gwirionedd." Ac osmedd
iannodd Duw y pen trwy wir egwyddorion
a'r galon drwy ei sancteiddiolras, fe'uceidw
allan o ewinedd Satan. Dos, gan hyny, j

dadleu yr addewid er dy gadwraeth. Y:
addewid wedi ei defnyddio drwy ffydd wrtl
orsedd gras fydd y feddyginiaeth oreu y
erbyn haint cyffredin yr amseroedd hyn
Paid a phetruso am dy neges pan y mae yi

addewid yn peri i ti fyned a llwyddo. Ma<
y drugaredd wedi ei chaniatau cyn i ti e

gofyn : yn uuig, fe fyn Duw i ti, tnr
weddi, roddi i mewn dy hawl iddi cyn cae

meddiant o honi. Ac er dy gynnorthwyo
gosodais i lawr rai addewidion melus o':

natur yma, pa rai, os crefn arnynt, a allan

dy addurno â seiliau i'th ffydd, ac hefyd ;

dadl mewn gweddi yn yr achos yma : McU
xxiv. 24; loan viii. 12; a x. 29 ; 1 Cor. xi

19 ; Phü. iii. 15 ; 1 Ioan ii. 19, 20.

DOSB. V.

5ed. Cymmhara ysgrythyr âg ysgrythyi
Gau athrawiaethau fei gau dystion íii chyt
tunant â'u gilydd. Gellir eu galw yn lleng

am mai llawer ydynt. Ond un yw y gwir
ionedd

; y mae yn gydryw oll. Y mae
;

naill ysgryth)rr yn hyfryd gydseinio |f

llall. Oddi yma y mae, er fod ainryw y8
grifenwyr â llaw yn y Beibl sanctaidd, a'

rhai hyny mewn amryw oesoedd ar ol

«

gilydd, etto, dywedir mai un genau oedi

ganddynt :
" Megys y llefarodd trwy enai

ei sanctaidd brophwydi, y rhai oedd o dde
chreuad y byd ;" Luc i. 70. Un genau oedi

gan y cwbl, am eu bod yn cydgordio rao

hollol â'u gilydd. Y ffordd oreu i wyboi
meddwl Duw yn un testyn, yw ei osod wrtl

un arall. Y mae y gemydd yn cynimery<

un diemwnt i dori y llall ; felly dylem nin

nau gymmeryd un lle o'r Beibl i ddeongl

un arall. Y mae ysgrythyrau, wrth ei

cymmharu, fel drychau wedi eu gosod gyf

erbyn â'u gilydd, yn bwrw goleu y nailî a

y llall (Nehem. viii. 8) : "Hwy (y Lefiaid)ì

ddarllenasant yn eglur yn y llyfr, ynj

nghyfraith Duw, gan osod allan y synwy
fel y deallent wrth ddarllen. Y mae Trem
elius yn darllen yma fel hyn .' Hwy a roia

ant iddynt ystyr yr hyn a ddarllenasan

wrth yr Ysgrythyr ei hunau. Yn awi

wrth gymmharu ysgrythyr âg ysgrythyr

cymmer ofal i ddeongli manau tywyll wrtl

y rhai mwy hawdd ac eglur, ac nid y rha

eglur wrth y ty wyll. Y mae cyfeiliornadai

yn ymlusgo i'r lle mwyaf cysgodol a tby

wyll, ac yno gwnâut eu noddfa. Y ma
rhyw bethau anhawdd eu deall, y rhai

;

mae yr annysgedig yn eu gyrdroi.. Nid rhy

fedd eu bod yn tramgwyddo mewn lleoed»

anhawdd a thywyll, gan eu bod yn troi eij

cefnau ar y goleu a ddyry ysgrythyrau niw

eglur, i'w harwain drwodd yn ddiogel ;
* J



TR IlWN YW GA.IV. DUW. 565

3b a aued o Dduw nid yw yn pechu ;
eithr

. raae yn ei gadw ei hun a'r drwg hwnw
id yw yn cyffwrdd âg ef ;" 1 loan v. 18.

,yma le tywyll a gipir gan rai ; ac oddi

rtho, peiìderfynant fod cyflwr perffaith

'dd oddi wrth bob pechod yn gyrhaedd-

y yn y bywyd hwn. Ond y mae lliaws o

terythyrau eglur yn tystio yn erbyn y fath

Jaderfyniad : 1 Èren. viii. 38, 46; Diar.

L 9 ; Preg. vii. 20 ; lob ix. 20 ; Phil. iii.

I ; 1 Ioan i. 8—10, gyda llawer ereill ; fel

mae yn rhaid mai mewn ystyr derfynol

íldas yr ydym i ddeall, " Nad yw y neb a

ied o Dduw yn pechu." Nid ydyw yn

ìchu yn barhaol : neu yn gymraharol, nid

h yn* pechu fel y gwna y dyn anianol;

a'r drwg hwnw nid yw yn cyffwrdd âg
;" hvny yw, nid yw yn cyffwrdd â chy-

tìddiadau naturiaethol, fel y dywed Caje-

,n, nid yw yn bwrw ei natur ei hun iddo,

1 y mae y tân wrth gyffwrdd â haiarn neu

ped, yn eu troi i'w naturiaeth ei hun. Y
aey'rheol yma o gymmeryd ysgrytbyrau

Sár i ddadgloi rhai tywyll yn gysson a saf-

(
ìwy ym mhob achos. A bendigedig fyddo

^uw, er iddo, i ddofì ein balohder, roddi i

iewn rai pethau anhawdd i fyned trwy-

rfynt, etto y mae y gwirioneddau angen-

fodiol i iachawdwriaeth yn hawdd a hy-

|yrch, ie, i'r deal) gwanaf. Y mae yr Ys-

Iryd Glân wedi doeth drefnu yr Ysgrythyr-

h, fel y mae ynddynt fanau eglur ddigon i

bri newyn ; a manau tywyll dcìigon i ddar-

ttwng balchder : Austin de Doc, Ch.

DOSB. VI.

I

6ed. Ymgynghora â'th ffyddlawn arwein-

yr, a osododd Duw uwch dy ben yn ei

jlwys. Er na ddylai pobl rwymo eu ffydd

rth lawes y gweinidog, etto, dylent

|?isio y gyfraith o'i enau ef, " o herwydd
pnad Arglwydd y lluoedd yw efe ;" Mal.

. 7. Y mae Crist yn cyfarwyddo ei fynnod

f
eu diogelwch, fel na thröent idraws-

jvybrau cyfeiliornad, ac na syrthiont i ddwy-
jlw gau athrawon (y cymdeithion dichell-

pr hyny) a'i gynghor yw iddynt fyned " ar

|yd ol y praidd, ac ymborthi ger llaw pebyiì

; bugeiliaid ;" Can. i. 8. Fe yr ydiafol

p rhy dda, os bydd y bugail oddi ar y
i'ordd, nad hir y bydd efe yn dal y defaid.

j.c y mae yr amseroedd hyn yn rhoi prawf
jfchrist nad yw yn camgymmeryd. Pa bryd

i
bu serchiadau pobl yn fwy oer at eu gwein-

jlogion ? A pha bryd y bu eu barnau yn
wy dan rym cyfeiliornadau ì O ba fath,

Ittolwg, y mae y rhai a faglwydigyfeiliorn-
|dau enbydus yn y diweddar annedwydd
Imseroedd ? Onid rhai o'r nôd du yma, gan
jiwyaf, ydynt? Onid y fath bobl ag a
jsrandawant ar estron (Pabydd fe allai) nas
i;wyddent am ei fuchedd na'i egwyddorion,
jn hytrach na^ ar y gweinidogion a osod-
i»dd Duw i wylio dros eu heneidiau, megys
hai y bydd raid iddynt roddi cyfrif ? Ie

; y

rhai trwy faith brawf mewn bywyd ac ath-

rawiaeth a gafwyd yn ddefnyddiol a ffydd-

lawn? Yn ofn Duw ystyriwch hyn : nid

eich gweinidogion (yn gyffredin) yn eu pul-

pudau a'u gweinidogaeth, ond y tylwyth di-

chellgar yma sydd yn ddirgel wedi dwyn i

mewn heresiau dinystriol, ac wedi lefeinioy

fath dalp mawr o bobl yn y wlad âgathraw-

iaeth sur afiachus. Os mynit, gan hyny, dy
gadw rhag cyfeiliornad, gwna ddefnydd

megys o gleddyf y gair yn dy law dy hun,

felly hefyd o'r medrusrwydd duwiol a rodd-

odd Duw i'th ffyddlawn weinidogion er dy
amddiffyniad. Disgwyl dan eu gweinidog-

aeth gyhoeddus, gan weddio am ddwyfol

help iddynt, ac am fendith o'u llafur i dclis-

gyn arnat titbau. Os ar un amser y byddi

mewn petrusder am y genadwri aglywi, dos

at y genad : ac (os yw yn atteb i'w enw ac

yn ffyddlawn weinidog yr efengyl) mi feidd-

iaf addaw i ti ddyfodfa hawdd a chroesaw

calon ato
;
yn unig, dos er mwyn addysg, ac

nid i godi gwrthddadleuon ; i ymofyn bodd-

lonrwydd i'th gydwybod, ac nid i foddio

ryw ysfa o wag fanylrwydd. Ein Iachawd-

wr ei hun, yr hwn oedd {mor ewyllysgar i

roddi boddìonrwydd i'w ddisgyblion yng
nghylch yr athrawiaeth a bregetliasai yn gy-

hoecìdus, fel yr agorodd hi iddynt yn fwy
helaeth o'r neilldu ; etto pan ddaethant â

chwestiynau manwl ac anfuddiol, gwelodd

yn dda roddi sen i attal y fympwy hono, yn
hytrach na'i maethu trwy atteb i foddlon-

rwydd : "Ni pherthyn i chwi wj'bodyram-
serau na'r prydiau ;" Act i. 7. A thro arall,

u Os mynaf iddo aros hyd oni ddelwyf, beth

yw hyny i ti, canlyn di fyfi. Y mae yn
tynu Pedr oddi wrth gwestiwn anfuddiol, i

edrych ar ddyledswydd angenrheidiol : Ioan

xxi. 22.

PENNOD XXV.
öyfarwyâdiadau pa fodd i drin y cleddyf yma, er

tori i lawr a gorchfygu chwantau ein mynwesau
ein hunain, a themtasiynau oddi allan.

3. Gelyn arall sydd i ni ei wrthsefyll yw
byddin o chwantau a lettyant o fewn ì'n

mynwesau, a chanddynt Satau yn ben, i'w

harwain i'n herbyn. A phwy, os ydyw yn
credu fod ganddo enaid i'w gadw neu i'w

golli, a all fod yn anewyllysgar i ymladd yíi

erbyn'y cydfrad melldigedig yma gan ddí-

afliaid a chwantau! Dywedwyd am y
Rhufeiniaid, pan yr ymladdent â phobl er-

eill, eu bod yn ymladd am anrhydedd a bri,

ond yn erbyn y Carthageniaid am eu bywyd
a'u bod. Felly yn y rhyfel yn erbyn pechod

a diafol, y mae y rhai hyn mewn enbyd-

rwydd. Dyma y rhyfel ardderchocaf o'r

cwbl. Ardderchog—yn gyntaf, am ei fod
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yn gyfìawn. Mae yr hyn a ddywed un am
y rhyfeloedd a lunia penaduriaid y byd y
naill yn erbyn y llall, yr wyf yn ofni, yn rhy

wir ; sef, Mai anfynych y mae yr achos dros

ba un yr ymarfogaut, mor aralwg, nad oes

rhyw le i betrusder yng nghydwybod y neb
sydd yn eu cymmeryd raewn llaw. Ond
yma fe'u rhoddir allan o bob amraheuaeth.

Heb gamarfer yr enw, fe ellir galw hwn,
" Y Jlhyfel Sanctaidd ;" o lierwydd y mae
yn erbyn yr unig elyn a fedd Duw yn y byd,

yr hwn sydd ei hunan ar y macs, ac wedi

gosod i fyny ei frenhinol faner i'w erbyn,

at ba un y gwahodda holl ddynolryw (rhai

trwy lef cydwybod naturiol, ac ereill trwy

uchel sain ei -efengyl) i roddi ufudd-dod

iddo ef, ein Creawdwr a'n Lly wydd, a'i gyn-

northwyo yn erbyn y cedyrn ; nid am fod

arno eisieu ein help, ond am ei fod yn disgwyl

ein dyledswydd, ac yn wellganddo wobrwyo
ein ffyddlondeb na chospi ein gwrthryfel-

garwch. Fe fu rhai, a yrwyd i ladd eu

hunain gan gywilydd, am fod eu tywysog

wedi colli y fuddugoliaeth trwy eu llwfrdra

hwy. O ! pa gywilydd ynte a leinw ein

hwynebau ryw ddydd, os byddwn' ni trwy

lwfrdra neu anffyddlondeb wedi gwneuthur
a allem er peri i bechod a Satan orfoleddu

ar* Dduw ei hun ! Ond ym mhellach, y
mae yn rhyfel ardderchog o ran anhawsder a

chaledi. Y mae i ni elyn cadarn ac ystyfn-

ig, y fath ag a brawf ein medr a'n grym i'r

eithaf. Erioed ni orchfygodd un ofnus yn

y rhyfel hwn. Ni chyll pechod ond wrth y
fodfedd ; a'r hyn a ennillo, anhawdd ganddo
ei ollwng. Y rhai a ddilynant y rhyfel yma
dynaf, hwy a'i cânt yn waith bywyd o leiaf.

Ò ! chwi sydd yn caru gweithredoedd ar-

dderchog ac yn hela am anturiaethau na
faidd ond ambell un dewr eu cyrameryd
mewn llaw ; wele yma yr hyn a chwiliwch

am dano. Ymladd â dynion, a rhuthro i

gestyll, nid ydynt ond chwareu plant wrth
yr ymgyrch hwn, lle y mae diafliaid a

chwantau i'w gorchfygu. " Gwell yw y di-

og i ddigofaiut na'r cadarn ; a'r neb a reola

ei ysbryd ei hun na'r hwn a ennillo ddinas ;"

Diar. xvi. 32. Gwell, am ei fod yn gorch-

fygu gwaeth gelyn ; un sy lawer mwy cad-

arn a galluog. Och ! ni fu ond ychydig o

gleddyfwyr yn y byd (gwyr oedd mor enwog
am eu buddugoliaetliau) na ddarfu iddynt

fyw a marw yn gaethion i bechod, dan os-

twng eu gwarau yn llwfr i dynu cerbyd hai-

arn rhyw ffiaidd chwant, ar yr un pryd ag

yr eisteddent yn wych i gael eu tynu niewn

gorfoledd gan y rhai a gymmerasant yn gar-

charorion mewn rhyfel. Megys y cafodd

Hannibal ei guro yn ei wlad ei hun, er ei

fod yn fuddugoliaethus yn ei deithiau pell-

enig ; felly y mae gormod o'r rhai hyn sy'n

enwog o herwydd eu gwrolwaith ar led y
byd, yn cael eu curo yn resynol a'u mathru

yn gywilyddus gan eu llygredigaethau eu

hunain gartref, yr hyn a'u gwna yn Uawe:
mwy anenwog mewn byd arall. Ond m
frawycher chwi, O chwi saiut, wrth y awi
ara rym a rhif eich gelynion ; mwyaf fyd<

eich buddugoliaeth ac amledd eich caethioi

i addurno eich gorfoleddus gerbyd. N
lesgäed eich calonau chwaith wrth weled

;

Cesariaid buddugoliaethus yn cael eu hyè

beilio gan y gelyn yma o'r urddas a ennil)

asant oddi ar ereill : ac yn meirw mewi
cadwynau ac yn gaethion i'w chwantau, e

byw yn goncwerwyr ar ddynion. Cofiwcl

er eich cysur nad oes ond y byd di-ffydd,

;

fath ag sy heb arfau ysbrydol ac yn estron

iaid i Dduw, yn cael eu gadael fel hyn i fy

ned yn ysglyfaeth i bechod a Satan. Ond
mae genych chwi Dduw o'ch ochr, s/n rhc

i chwi gleddyf cyssegredig ei air er eic

amddiffyniad ; arf y gyr Satan eisoes ar

ei fin, ac am hyny y mae yn crynu pa bry

bynag y tyno ffydd ef allan. Yr hwn
wnaeth y leliathan yma (fel y dywedir am
llall yn Iob xl. 19) a all berii'wgleddyf hw
nesau ato ef, a chalon dy holl chwanta
dithau hcfyd. Ond yr wyf yn ymattal, _
mai fy ngorchwyl yma yw, nid eich annoj

ond eich cyfarwyddo i drefnu eich ymladdí

â'ch gelyn hwn ; a hyny hefyd yn unig trw

ddysgu i chwi drin yr arf yma, gair Du*>

i'r dibcn o wrthsefyÜ cynnygiadau i becho

oddi mewn, neu demtasiynau iddo oddi alla

gan Satau.

DOSB. i.

laf. Cymmer beth poen i gasglu allan o'

gair yr amryw luniau trwy ba rai y mi

yr Ýsbryd Glân yn gosod allan wrthui

pechod, fel y byddo yn fwy adgas a fnaid

gan dy feddyliau. Wrth osod y rhai hj

ynghyd, gelli weled ei wir lun a'i agweí

(wedi ei dynu gan law fedrus a ffyddlawn

ac nad ydyw mor hardd ag y dywed Satí

ei fod wrth dy demtio iddo. Y maedynj
coíleidio pechod ar air Satan, ac yn ei dde

byn i'w fynwes (fel Iacob ei wraig i'

wely), cyn gweled ei wyneb na gwybod 3

iawn pa beth ydyw ; ac am hyny, megys
gwelodd efe yn y boreu mai nid y Ëah
deg a addawsid oedd ganddo, ond Leí

lygadwlyb, felly yn rhy ddiweddar, pí

ddihuno ei gydwybod, y gwel y pechaai

ddarfod iddo gael ei dwyllo a'i somi yn rhe

ymol am yr hyn a ddisgwyliodd. Fe gy

erfydd â gwaeth na'r purdan yn lle paradwj

Yn awr, Gristion, fel y gallech weled )

aralycach lun hagr yr anghenfil yma, pecho

dal sylw yng ngair Duw ar y pedwar pei

canlynol mewn perthynas iddo.

(laf.) Ei ach a'i ddechreuad. (2il.)
"5

enwau a roddir iddo. (3ydd.)Ei nati

(4ydd.) Ei briodolder neu etteithiau.

(laf.) Ach a tharddiad pechod. Pwy y

ei dad, ac oddi wrth bwy yr hanodd ?

mae y Duw Sanctaidd yn ei ddiarddeL

mae mor hawdd i dywyllwch darddu (
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L ag i Dduw, Tad y goleuni, fod yn

,dwr pechod. Pob rhodd ddaionus a

.ierffaith, oddi wrtho ef y mae : Iago i..17.

I ^d ' bechod, o ba le y daethost ? Nid

Ceadur ef ydwyt ; ni ddarfu iddo ef na

i
wneuthur na gogwyddo neb erioed 1 tn

|iio. Yn sicr, pe byddai o hono ef, efe

carai. Y mae pawb yn caru ei blentyn,

dued fyddo : yn llawer mwy y mae Duw
caru yr hyn sydd yn eiddo iddo ef. Ni

cawn ef yn edrych yn ol ar waith pob di-

nod o'r greadigaeth, ac ar y cwbl yn y
iyedd, dan ymhyfrydu yn ei waith

:

Weìe, da iawn oedd ;" Gen. i. 31. Ond

i bechod, gwelwch ei farnyn Diar. vi. 16;

\id. ii. 6, 15 ; Deut. vii. 25, lle y mae yn

^neai ei ffieiddiad a'i gasineb o hono.

idi yma y tardd yr holl blaau a'r barned-

íiethau ofnadwy a daranir i'w erbyn allan

i'jafn danllyd ei sancteiddiaf gyfraith ; îe,

•taaenid yn unig y gwaith, ondygweith-

jiydd hefd, o anwiredd, yn nôd ì'w gas-

hb ef : Salm v. 5. Felly, pe byddai Duw
I awdwr pechod, byddai yn gasawr eihun-

1. Wrth ddrws pwy ynte y gesyd Duw y
'ísterdyn hwn ? Yn ddiau,

(
wrth ddrws

i'.tan (Joan viii. 44): " O'ch tad diafol yr

iych chwi, a thrachwantau eich tad diafol

í'fynwch chwi eu gwneuthur." A thra-

Jefn yn yr un lle :
" Pan y mae yn dywedyd

rlwydd, o'r eiddo ei hun y mae yn dywed-

I ; canys y mae yn gelwyddog, ac yn dad

jdo." Basterddyn yw pechod sydd yn galw

ídiafol yn dad ac yn fam hefyd ; o herwydd

'jhono ei hun, o'i ewyllys rydd ei hun (y

lu lle y cafodd ei ymddwyn) y darfu ìddo

genhedlu; ac wedi iddo ei genhedlu, efe

;! rhoddodd at ddyn i'w fagu. A gwelwch

jdyrchafiad! dyn, a grewyd i fwynhau a

"'goneddu ei Wneuthurwr mawr, yn awr

i°dwyn vn ei freichiau, ac yn rhoddi sugn

iliwn, mab ei uffernol feistr ! Och ddyn

!

ìfath godwm a gefaist ! Peth rhyfedd na

'•ddai yr adgof o hiliogaeth pwy oeddyt, yn

\ daraw i ddychryn wrth weled dy en-

»d gwerthfawr yn cael ei ddarostwng i'r

<th galedwaith ag yw cyflawni chwantau
• ysbryd melldigedig hwnw. Byth na

?ioerwn ar y ddewines, am adael i impiau

'itan sugno ar ei chorph, tra y gallwn logi

In heneidiau i un o'i chwantau.
DOSB. II.

2il. Yr enwau trwy ba rai y mae y gair

i goganu pechod. A sicr,nad yw Duw yn

menwi dim. Os melus fydd y peth, ni

lywed efe ei fod yn chwerw : os da, ni

iw efe mo hono yn ddrwg ; o herwydd y
ae yn rhoddi gwae ar ben y neb a wnelo

!lly : Esa. v. 20. Paid a disgwyl cael mel

a y llestr pan ysgrifeno Duw "gwenwyn"

\ y caead. Gallwn ddywedyd am bechod

liewn perthynas i hyn, megys y dywedodd
.bigail am ei gwr, fel y mae ei enw yn yr

sgrythyr, felly y mae yntau; 03 yw Duw

yn ei alw yn ynfydrwydd, yna nid oes doeth-

ineb i'w gael ynddo. Y mae y diafol yn

wir yn dysgu dynion i guddio arferion hyll

âg enwau hardd ; coelgrefydd, rliaid ei galw

yn dduwioldeb ; cybydd-dod yn gynnildeb ;

balchder mewn gwisgiad yn daclusrwydd ;

dirywiaeth yn rhyddid ; a gwallgofrwydd

yn llawenydd. A digon angenrheidiol ywy
ddyfais yma i beri i'r ddysglaid gâs fyned i

lawr gyda llai o wrthwynebiad. Y mae

rhai wedi gwneuthur pryd llawn ar gig

march, neu furgyn o'r fath dan well enw, er

y buasai eu cylla yn ei wrthwynebupe gwy-

buasent pa beth ydoedd. Gan hyny, megys

y byddai erlidwyr gynt yn gwisgo y Crist-

ionogion yng nghrwyn y fath anifeiliaid ag

a'u gwnaent yn ysglyfaeth mwyaf dymunol

gan y bwystfilod y teflid hwy iddynt ; felly

y mae Satan a'n calonau drwg yn gosod

pechodau o'n blaen dan enwau a barant i ni

eu blysio, neu o leiaf a ddygent ymaith y
fíieiddiad a ddangosai ein cydwybodau yn

amgen i'w herbyn. Ond a ymfoddloni di,

enaid truan, i gymmeryd ;"dy dwyllo mor

hawdd ; a lysg y tân yn llai, os ymhyfhei ì

roddi dy fys ynddo, am fod dyhiryn sydd am
dy dwyllo, yn dywedyd na niweidia efe mo
honot? Gwrandaw yn hytrach pa betha

ddywed Duw y gwirionedd am bechod, a'r

enwau a roddodd efe arno ; a^ thi a gei fod

y pethau a arswydir genym ni, neu a gaseir,

a ofynir, neu a ffieiddir trwy y byd i gyd,

yn cael eu benthyca i'w cyfaddasu at bech-

od ; chwdiad cwn, gwenwyn seirff; drewdod

beddau pydredig, tomenau a geudai, yr heint-

iau a'r doluriau mwyaf marwol, y cancr, y
gwahanglwyf a'r pla a briodolir iddo : 2

Pedr ii. 20 ; Luc iii. 7 ; Bhuf. üi. 13 ; 2 lim.

ii. 17 ; 1 Bren. viii. 38. Ië, chwilir uffern

am ymadrodd i'w osod allan : cafodd ei gy-

ffelybu hyd yn oed i dân uffern : Iago iii. 6.

A chan fod yr ymadroddion hyn yn rhy fyr

i esod allan ei lawn erchylldra ; am hyny,

fe'i gelwir wrth ei enw ei hunan, fel y
gwaethaf a ddichon Duw ei roddi arno,

"pechod tra phechadurus ;" Bhuf vii. 13.

Yn awr, pa beth a wneir i'r hyn y mae y
Duw mawr vn ei ffieiddio, ac yn ei lwytho

â'r fath enwàu o anfri, i ddangos ei ffieidd-

iad o hono? Beth ? Pob calon rasol a

benderfyna yn fuan y dylai ei erlid â thân

ac â chìeddyf, hyd oni chyflawner arno y
farn ysgrifenedig yn ei holl ddinystr.

DOSB. III.

3ydd. Naturiaeth pechod fel y mae y gair

yn ei amlygu. Gwelwch yn 1 Ioan iii. 4.

" Anghyfraith yw pechod." Ychydig o eir-

iau, ond â digon o bwysau ynddynt i lethu

y neb a'u gweithredo i uffern ; ie, ì lethu

pechod ei hun i farwolaeth yng nghalon y
Cristion, os caiff ond ei wasgu â'r ystyr-

iaethau hyn.
.

(laf.) Cyfraith pwy ydym yn don wrth

bechu ; nid cyfraith rhyw dywysog bychau
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(ac etto y mae y cyfrvw i amddiffyn ei fri yn
ymddial ar droseddwyr), ond un y Duw
mawr, enw gogoneddus yr hwn sydd ym
mhob priodoledd yn cael sarhâd a gwarad-
wydd ar law pechadur : 'ie, y mae efe hyd yn
oed yn ymgeisio am ddinystr bod a bywyd
Duw. O blegid y mae yr hwn a fynai ys-

beilio Duw o'i anrhydedd yn elyn i'w han-
fod ef, am fod hanfod Duw wedi ei blygu
ynghyd â'i ogoniant, fel na ddichon fyw heb-
ddo. Y mae y rhai hyn yn ddiau, uwch law
cyrhaedd braich fer y pechadur ; oud dim
diolch iddo ef, gan fod ei bechod yn annelu
atynt, er nad yw yn gallu anfon ei ergyd
at y nôd.

(2iJ.) Pa fath gyfraith yw hi : nid un
greulawn wedi ei hysgrifenu â gwaed eigre-

aduriaid, fel y mae deddfau rhai gorthrym-
wyr a osodant ordinhadau wrth eu chwant
eu hunain, ac nid at les y deiliaid. ünd y
mae y gyfraith yma yn gyfiawn ac yn dda,
ac o'i cíiadw y mae bywyd. Fel nad oes y
fath beth a llym osodiad trethu diachos, i'n

cyffroi i godi yn ei herbyn :
" Pa anwiredd

(medd Duw) a gafodd eich tadau chwi ynof
fi, ganiddyntymbellhau oddi wrthyf ?"' I&r.

ii. 5, Yr oedd yr hwn a fwriai ymaith ei

wraig i roddi iddi lythyr ysgar, gan hysbysu
yr achos o'i hymadawiad â hi. Felly y mae
Duw yn ymostwng i ymresymu â phechad-
uriaid, ac yn gofyn pa fai a allant roddi yn
ei erbyn ef neu ei lywodraeth, gan eu bod
yn ei adael. Ond Och ! nid oes dim rlieswm
i'w roddi, mwy na pha ham y tyr anifail

allan o borfa fras felus i rugle difíaeth, neu
ffordd fudr, lle nad oes ond newyn i'w gael.

(3ydd.) Ar gais pwy y mae y creadur tru-

an yn troseddu daionus gyfraith Duw, sef ar
gais cythraul melldigedig, sydd yn elyn Duw
ac yn elyn i ninnau. Yn awr, i blentyn, ar
ddeisyfiad gelyn penaf ei dad ac yntau hefyd,
godi arfau gwrthryfel yn erbyn tad tirion

a charedig, sy chwanegiad at aruthredd
ac annaturioldeb y weithred. Hyn wy t 'ti,

Gristion, yn ei wneud pan wyt yn troseddu
cyfraith Duw. Ac erbyn hyn, mi dyb-
ygwn fy mod yn gweled dy waed yn codi
ac yn berwi ynot o ddigofaint, tra y mae
dy Dduw yn pwyntio at dy bechod ac yn
dywedyd wrthyt, Hwn, O ! fy mhlentyn,
ydyw y gelyn a fyuai ddwyu ymaith fy

ngogoniant a'm bywyd, trwy dy law di, yr
hwn o ran rhwymau natur a gras, wyt yn
ddyledwr o'r hyn oll a ydwyt, i fyw a marw
er dal i fyny fy anrhydedd. Ai nid wyt
mor barod i syrthio ar'dy bechod a'i lusgo i'w
ddienyddiad, ag oedd gweision Ahasferus i

ddal Haman a gorchuddio ei wyneb, fel mab
angeu, pan gyntaf y dangosodd eu brenin
ei g i'w erbyu ? Ésth. vii. 8. Yn sicr, pe
byddai ond cariad Duw wedi ennynu yn
gref yn ein mynwesau, ni a boerem y tan i

wyneb pwy bynag a feiddiai ein tenitio i

bechu yu ei erbyn.

DOSB. IV.

4ydd. Priodoldeb neu effeithiau pechoò
amlygir gan air Duw. Ymfoddlonaf ar c

o'i eö'eithiau. Y mae yn (laf.) Yn haloí

(2il.) Yn aflonyddu. Ac yn (3ydd.) ì
damnio.

(laf.) Y mae yn halogi. Fe'i gelwir
" halogrwydd cnawd ac ysbryd ;" 2 Cor. v

1. Y mae yn diwyno y ddau. Dywedirf
yr holl fyd yn gorwedd mewn drygioni

;

anifail yn ei dom a'i dail, neufurgyn brae
llyd yn ei bydriad : l loan v. 19. Dyma
gwahanglwyf sydd yn halogi dyn, a'r Ue
mae yn byw ynddo hefyd. Pa ham y da
fonodd Duw y dylif yn amscr Noah, on<

olchi yrnaith y genhedlaeth fiìaidd honood
ar wyneb y ddaear ? Ond am nad yw llet

pla y byd yn ddigon glân, y mae yn cael

gadw i buredigaeth mwy cyflawn trwy d
yn y dydd olaf. Meddwl, Gristion, m
hardd oedd dyn hyd oui fagodd pechod li

orod arno ; a'r fath ogoniant llewyrcl

oedd ar yr holl greadigaeth cyn i bechod
anadl gwenwynig ei dywyllu a'i ddeifio

;

yna, bwrw amcan y fatb bethffiaidda'rfa

wenwyn cryf ydyw, sy nid yn unig wt
taenu ei lid trwy gorph ac enaid dyn, o:

wedi cael efíaith mor arswydus ar holl a

sawdd a threfn y greadigaeth wreledig,

na adferir hi byth i'w harddwch cyntaf,h

nes y caffo, fel hen ddarn drylliog a rhydl

o arian, ei thoddi a'i phuro trwy losgiad c

ffredinol. Ac onid ydyw dy enaid etto

galaru wrth feddwl am bechod ? Hwy
ddywedant am rai creaduriaid (y pân 1

un) y byddant feirw yn hytrach na myn
i'r llaid i ddiwyno eu croen gwych. Ac
fydd i ti, Gristion, auurddo dy hun yn
llaid o bechod, a hyny wedi i Grist â'i wa
bwrcasu i ti lanhâd trwy ei Ysbryd : ]

ato Duw ? A oedd mor ffiaidd gan Esec

grasu ei deisen â thom dyn wrrth ordeini

Duw ? fel ygwaeddoddallan, " O Arglwy
Dduw, wele, ni halogwyd fy enaid," &
Esec. iv. 14. A a fydd uurhyw chwant afla

na chyffelybir mo hono i ddim gwell g
Dduw ei hun, yn damaid melus a dymui
genyt ti, Gristion, sy wedi caeleistedd

fwrdd Crist, a gwybod am y danteithion sy«

yuo ? Mi dybygwn y gwaeddi yn hytra

gyda'r prophwyd, O Arglwydd, ni halc

wyd, neu o leiaf, na haloger fy enaid í

ymborth ffiaidd hwn.
(2il.) Y mae yn aflonyddu. Fe doro

pechod heddwch yr enaid, i'e, heddwch
byd. Y mae yn dwyn terfysg i'w ganlj

ac yn gwneuthur pob lle y del iddo yne
teddle rhyfel. Mae byddin o ddrygauwr
ei sodlau i aros lle y llettyo. " Oui wt

yn dda, pechod a orwedd wrth» y drws

(jcn. iv. 7. " Ni bydd heddwch, medd
Nuw, i'r rhai annuwiol ;" Esa. lvii. S

Yma, ni a wrelwn, y mae llaw Duw wrth

l Ermin yn Saesneg.
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mt, yn barnu y pechadur i ddioddef

th cydwybod boenydiol. Pwy a ddich-

«idrodd y boen a deimlir gan gydwybod

Iddol. Clywch un yn rhuo ac yn llef-

lallan, " Nid oes iechyd yn fy nghnawd,

;rwydd dy ddigllonedd ; ac nid oes

íwch i'm hesgyrn o blegid fy mhechod ;"

h xxxviii. 3. "Un arall, " Dygais dy ofn,

rt ydwyf yn petruso ;" Salm lxxxviii.

Ün arall yn waeth fyth, " Mwy yw
rrwiredd nag y gellir ei faddeu ;" Gen.

3. A phedwerydd, mor analluog i ddi-

f cri ei euogrwydd, fel y rhedodd i'r

str ac yr ymgrogodd, i gael myned o'i

alaethus : Mat. xxvii. 5. Ac Och ! y
feddyginiaeth a gaiff hwnw i'w boen,

yn taflu ei hunan i dân uffern am es-

thdra? Ac megys y mae pechod yn
ar heddwch tu mewnol yr enaid, felly

d ar heddwch allanol y byd. Beth arall

pechod sydd wedi rhoddi y byd mewn
'Sg, a gosod yr holl greaduriaid ym
uau eu gilycîd ? " O ba le y mae rìiy-

:dd ac ymladdau yn eich plith chwi ?

oddi wrth hyn, sef eich melus chwant-

r rhai sydd yn rhyfela yn eieh aelodau

i
?" Iago iv. 1. Hwn sydd yn gosod y
irydd agosaf mewn anghydfod chwerw

;

anio y t uwch eu penau, fel nas gall

a gwraig, rhieni a phlant, gyd-drigo clan

n gronglwyd. Y mae Dalilah yn brad-

i ei gwr i ddwylaw ei elynion gwaedlyd,

.bsalom yn cocìi yn erbyn bywyd ei gar-

dad. Hwn yw yr hustyngwr sydd yn
duo caredigion ac yn peri i'r rhai a yf-

)'n cwpan godi sawdl i'n herbyn ; ac i'r

oedd felusgenym gydgyfrinachuâhwy,
ais am ein dinystr ac ymgynghori yn er-

ein bywyd. Mewn gair, y fath daniwr
>echod, fel y mae y fílamau a ennynir gan-

yn ehedeg, nid yn unig o'r nailí dcyni-
og i'r llall, ond o'r naill wlad i'r llall.

gall holl ddwfr y môr sy rhwng teyrn-

theyrnas ddiffodd y rhyfeloedd y mae
ìu hennyn ; fe gyfyd syched yn y rhai

l yn byw yn un pen i'r byd am waed a

sor y rhai sydd yn y pen arall, fel nad

f ddaear ond megys ymladdle ceiliogod,

fawr i'w weled arni ond ymryson a
1 y naill y llall. Ac ai hwn yw y lletty-

r gelli gael ar dy galon ei groesawu o

ì dy fynwes.
ydd.) Y mae ganddo effaith ddamniol.
)uasai yr holl niwed a wna pechod yn
yn unig o fewn hyn o fyd, fe fyddai yn
;on drwg; ond wrth ystyried ein byr
iad yma, byddai yn beth esmwythdra i

wl y caem ddarfod âg ef a'r bywyd hwn
iyd. Ond cael ein herlid ganddo yma, a'n

Înio o'i blegid hefyd i dragwyddol boenau
n byd arall, y mae hyn yn annioddefol

!

dybygwn y dylai y lle hwnw (Mat. xxv.
" Ewch oddi wrthyf, rai melldigedig, i'r

tragwyddol," beri i ni eistedd i lawr ac

ystyried a yw pechod mor bleserus neu ddy-
munol, a'i fod yn werth gorwedd mewn
poenau diddiwedd er mwyn ei gaffael a'i

fwynhau dros ychydig ddyddiau a misoedd
boreuol, sydd yn diweddu agos cyn gynted
ag y dechreuant. Ti wyddost yn barod,

bechadur, y goreu o'th bleserau pechadurus,

ond nid y gwaethaf o'th gosp. Y mae hon
mor fawr fel y mae ein hiaith ni yn rhy wan
o lawer i'w gosod allan, er arfer ymadrodd-
ion benthyciol oddi wrth y pethau a'nbraw-
ychant ni yn fwyaf yn y bywyd hwn. Och !

pa beth yw y tân a'r brwmstan a welwn ni,

ac a ofnwn yma mor fawr, at hwnw sydd yn
llosgi yn y llyn uffernol? Yn ddiau, ne-

mawr mwy nag yw y tân paentiedig ar y
pared, at hwnw sydd yn llosgi ar ein hael-

wyd ríi
; y mae hwn wedi ei wneuthur yn

benaf er ein budd a'n cysur ; ond y tân sydd
yn uffern—pa un ai cíefnyddiol ai nad e,

diddefnydd i ni wybod—nid yw i un diben
arall ond i boeni pechaduriaid ynddo. Tân
ein ceginau ni, y mae awel fechan o wyntyn
ei gynneu, ac ychydig ddwfr yn ei ddiffodd;

ond " anadl yr Arglwydd, fel afon o frwstan,

sydd yn ennyn hwnw ;" Esa. xxxi. 33. A
pha le y cawn ni lestri dwfr digon i ddiffodd

y tân a ennyno Duw? Hwy ddywedantfod
arogli y ddaear yn iachus i'r corph ; ac niá
llai iachus i'r enaid fydd cymmeryd- arogl j
pydew brwmstan yma i mewn, drwy fyfyr-

dod mynych. Pe buasai llawer wedi disgyn

i uffern yn y modd yma, yn amser eu bywyd,
ni buasai eu heneidiau, y mae yn debygol, yn
syrthio yno pan lithrocld eu cyrph i'r bedd.

O ! Gristion, myfyria weithiau ar y manau
hyny yn y Beibl, sydd yn gosod allan gyflwr

y damnedigion, a'u poenau trymion yn
uffern. Dyma wir d galar; ac y mae
cyrchu iddo drwy ddifrifol fyfyrdod yn
foddion arbenig i beri i'r byw " ei osod at

ei galon ;" Preg. vii. 2. Ac wrth ei osod at

dy gaíon, fe fydd Uai o le i ofni y tefli dy
hun trwy anedifeirwch, i'r lle alaethus hwn;
pan y mae i ti gynnyg mor deg o drigfan yn
mhalas dedwycìdol y nef, ar dy ffydd a'th

edifeirwch.

PENNOD XXVI.
RJiai aüélìon ysgrytliyrol xcea\i eu haddasu at

ddadleuon cyffredin y temtiwr, â pha rai y mae
yn arferol oddenu i bechod ; a'r attebion hyn yn
cael eu dwyn at law y Cristion, er ei ddiffyniad.

2. Darpara i ti attebion ysgrythyrol i ffals

resymiadau Satan, â pha rai y rhydd efe Jiw

hardd ar ei gynnygiadau aflan, i gael dy
gydsyniad yn haws. Y mae efe yn ddichell-

gar—mae achos i tithau fod yn ochelgar. Y
mae efe nid yn unig yn gosod nôd o bechod
ger bron, ond hefyd yn ei roddidan orchudd
teg, ac yn cymmhell yr enaid â dadleuon i
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gofleidio ei gynnyg. A phan ddel pechod
fel hyn yn gawraidd allan, nid arfogaeth
Saul, oud Uyfuion geryg yr afon; nid dy
wroldeb dy hun, ond dwyfoldeb dadleuon
ysgrythyrol a ddichon dy gadw di, neu
gwympo dy elyn. Yn awr, ti a gei yn y
gair atteb parod i'th enau at wrthsefyll holl

gyfrwys ddadlyddiaeth Satan. A dyina fod
yn Apollos yn wir, cadarn yn yr Ysgrythyr-
au

; pan allom gau safn y diafol, a thagu ei

fwledi trwy ddal i fyny air niewn pryd
rhyngom a'r derntasiwn.

Ni bydd gan hyny allan o le i roddi
ychydig o esamplau at wneuthur y cyfar-
wyddyd yn rhwyddach i'w arferu yn llaw
Cristionogion gweiniaid.

DOSB. i.

laf. Weithiau, fe ogleisia Satan yr enaid
yn y modd yma. Beth, ddyn? a wna un
pechod y fath niwed i ti os rhoddi le iddo ?

Nid yw un màn-geni yn gwrthuno yr
wyneb; nis gall un pechod chwaith wrthuno
dy enaid dithau, a dim yn chwaneg nid
wyf yn ei erfyn. Pe parwn i ti ymdreiglo
yn mhob bryntni, fe fyddai yn achos i ti

fíìeiddio y cynnyg ; ond pa ham y byddi
mor ofnus rhag bod un brycheuyn i'w weled
ar dy wisg ? Y mae ar bob tlws ei fai ; a
chan y sant sancteiddiaf ei wendid.

I wthio y cynnyg moesgar a moddus hwn
yn ol, ystyria, fe ddywed y gair wrthyt nad
oes un pechod ar ei ben ei hun. Y mae yn
ammhossibl cofleidio neu oddef un pechod
a bod yn rhydd oddi wrth ereill. O herwydd

(laf) Y mae y neb a ymroddo i un pechod
yn bwrw dirmyg ar yr awdurdod a wnaeth
yr holl gyfraith ; ac ar y cyfrif yma yn tori

y cwbl :
" Pwy bynag a gadwo'r gyfraith

i gyd oll, ac a ballo mewn un pwngc,
y mae efe yn euog o'r cwbl;" Iago ii. 10.
A'r rheswni a gawn yn y geiriau nesaf,
11 Canys y neb a ddywedodd, ^Na odineba,"
a ddywedodd hefyd, " Na ladd." Ac os ti

ni odinebu, etto a leddi, yr wyt ti yn tros-

eddu y gyfraith. Nid ei fod yn euog o'r

cwbl yn ddosbarthedig, ond yn gasgledig,
fel yr iawn sylwodd Estius. O herwydd y
mae y gyfraith yn uu darn cyssylltedig ; os
gwneir cam ûg un gorchymyn, y mae yr holl

gyfraith yn gyfranog o houo, fel y mae y
corph i gyd yn dioddef trwy archoll a roir i

un rhan. " Duw a lefarodd yr holl eiriau

hyn ;" Ecsod. xx. 1. Y maent yn ddeg gair,

ond un gyfraith.

(2.) Trwy oddef un pechod, yr ydym yn
diarfogi ac yn difuddio ein huuain o ddadl
gydwybodoì i'n hamddiífyn rhag unrhyw
bechod arall. Y neb a fedr fyned yn erbyn
ei gydwybod yn y naill, ni fedr ddadleu cyd-
wybodyn erbyn y llall. Canys os yw aw-
durdod Duw yn ei gadw draw oddi wrth un,
fe wna oddi wrth y cwbl :

" Pa fodd y gallaf
wneuthur y mawr-ddrwg hwn, a phechu yn
erbyn Duw?" medd Ioseph. Dianiniheu

mai yr un a fuasai ei atteb, pe paraf
feistres iddo ddywedyd celwydd drost
ydoedd yn awr pan y denodd ef i or
gyda hi. Buasai y nawfed gorchymy
ei rwymo, yn gystal a'r seithfed. Am
y mae yr apostol yn annog, " na roddoi
ddiafol ;" Éph. iv. 27. Gair sydd yn cb

ein bod, wTrth ymroddi mewn un demta
yn colli ein tir ; a'r hyn a gollom ni y
efe^ yn ei enuill—ac ni raid ei dd
ef i ddefnyddio mantais. Gwedi uni
cael y wimbill bach i mewn, fe fe<

gweithiwr yru hoel fawr ar ei ol. Fe
i un pechod ledii rhywfaint ar dy 1

dithau, fel yr â' y nesaf i lawr yn hawa
(3ydd.) Goddef un pechod, ac fe'tl

wng Duw di i rai ereill. " O ba herv
Duw hefyd a'u rhoddes hwy i fyny i

did;" Ìlhuf. i. 24.^ Y cenhedloedd
rhoddasant eu hunain i fyny i eiluna
iaeth : adn. 23, ac fe'u rhoddodd Duw \

fyny i chwantau ffiaidd ereill. Pan
chreuodd Iudas chwareu y lleidr, y ma
ammheus genyf a oedd ei fwriad i dn
fradwr ; na, cosp oedd ei fradwriaeth a

ladrad. Fe oddefodd ei hun mewn p€
dirgel ; a Duw a'i rhoddes i fyny i un
amlwg ac erchyll. Ond

(4ydd.) Pe caniatäem y medrit—erna
yn bossibl i ti—gymmeryd un pechod
fynwes, a chau allan y lleill oll, etto fe

wed y gair wrthyt, Yn gyntaf , Dy fo

was i'r un pechod hwnw—"Ei weisu
ydych, i'r hwn yr ydych yn ufuddh
Rhuf. vi. 16. Ac yn ganlynol, gweisio:

afol, teyrnas yr hwn a geisiwch ei

fyny, er na bo ond trwy gadw yr un ei

yma yn erbyn yr Arglwydd ein Gwneui
wr. Ac ni wasanaetha yn esgus i ti

wedyd, Nad yw dy fwriad felly. Ma
bossibl mai cybydd-dod yw dy bechot

mai dy fudd wy t yn amcanu ato, nid pl

gyda'r diafol yn erbyn Duw. Er uad
yw dy ddiben pendant di, sydd yn pe

etto, diben y pechod a wneir genyt y<

a diben Satan sydd yn dy roddi ar waitl

felly y bydd yn cael ei roddi yn dy erb
o'r diwedd. Nid yw y niilwyr cyflfredí

arfcrol o edrych ddim uwch na'u cy

hyn sydd yn eu tynu hwy i'r maes ; et

maent yn gwneuthur eu huuain yn frad

tewy gynnorthwyo y neb sydd yn eu
wain ym mlaen yn erbyn eu brenin ; i

wasanaetha iddynt ddywedyd, mai
cyflog yr oeddynt hwy yn ymladd, ac ni

gael ef o'i orsedd. " Ahab a ymwerthí
wneuthur drwg yng ngolwg yr Arglwyi
1 Bren. xxi. 20. Ac etto uid ydym yn
llen ddarfod iddo wneud un cyfammod
dant â'r diafol ; ond yr ystyr yw, (

wnaeth yr hyn oedd mewn eífaith yn
haedd i hyuy. Efe a wyddai, os pechu \

yr ä ei enaid yn dâl am hyny ; ac fe í

gael ei chwant, er ei fod yn gydnabyddi
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M am hyny mewn effaith yr oedd yn

iiu ei enaid i fwynhau ei bechod. Yn
lìlli weled yn y gair nad oes fodd i ti

I was i unrhyw bechod, ac i Dduw
I
"Ni ddichon neb wasanaethu dau

[dd....Ni ellwch wasanaethu Duw a

on ;" Mat. vi. 24. Wrth mammon yr

n meddwl un chwant pennodol, sef

l-dod. Cystal y gall un corph fod yn

| dau enaid, ag un enaid ddau feistr.

3 gan un enaid ond un cariad, ac ni

ín dau fod niewn uchafiaeth gyda

Mi a glywais yn wir am adyn a

dodd, fod ganddo un enaid i Dduw,
'rdiafol hefyd. Ond os oes ganddo

id yn uffern, yr wyf yn ofni y bydd
• o un arall i'r nef ; a chofia y bydd
|hod mor sicr o'th ddwyn yno, a mil.

hwyller chwi, ni chaiff na godineb-

iiac eilun-addolwyr...etifeddu teyrnas

Gwel res o nodau: 1 Cor. vi. 9,

íid yw yn unig yn cau allan y neb
ín bob un o'r rhai hyn, ond yn rhyw
onynt. Y mae yn sicr y bydd pawb
ond nid yw pawb yn marw o'r un
ac mor sicr a hyny y demnir pob pech-

ìiedifeiriol ; ond y mae un yn cael

tnnio am un pechod, ac arall am un
etto y cwbl yn cyfarfod o'r diwedd
an uffern.

DOSB. II.

é allai dy fod yn cael dy demtio i

I, trwy fod cyfle i'w wneuthur yn
1, lle na bydd raid i ti golli dy air da
nnill dy bleser. Dyma y fagl y dal-

roed y dyn ieuangc disynwyr ynddi

;

vii. 19: "Nid yw'r gwr gartref,"

i y butain wrtho
;
yr oedd y goror yn

;
gallent yfed eu dyfroedd lladrad heb

el eu dal. Och ! y mae gormod o rai

rir gan gywilydd y byd rhag curo wrth
\ wyneb, yn hawdd eu perswadio i

os gallant ond llithro i mewn trwy
cudd. Saul ei hun, er fod arno gy-

l i fyned at ddewines yn ei wisg fren-

am ei fod wedi peri i'r byd farnu bod
ganddo y pechod hwnw, trwy roddi

yw i farwolaeth, etto nid yw yn ofni

1 at un dan ymddieithrio. Am hyny,
yr oedd chwanegiad mawr at bwys

id ein Harglwydd gan y diafol, ddar-

do ddyfod ato yn yr anialwch, a cheisio

o ond ei addef ef yn ddirgel, ie, yn
achol, lle na fedrai neb adrodd chwedl-
ì yr hyn a wneid rhyngddynt; felly

d hefyd at ogoniant y fuddugoliaeth

a gafodd ein Harglwydd ar Satan
wbl. A pha fodd y cafodd efe hi, ond â'r

hwn, y gair? Cymmer dithau yr
i fyny, Gristion, i'th amddiffyn dy

n erbyn yr un gelyn.

%) Fe ddywed y gair i ti fod Duw yn
m o'th bechod dirgelaf. "Gosodaist
|uiwiredd ger dy fron, ein dirgel bech-

odau yn ngoleuni dy wyneb;" Salm xc. 8.

Y maent mor amlwg iddo ef a'r peth amlyc-

af i ni ar hanner dydd. Nage, y mae efe

nid yn unig yn eu canfod a'u haduabod, ond
yn eu gosod o'i flaen megys nod i saethu ei

ddialedd ato :
" Yn mhob lle y mae llygad

yr Arglwydd, yn canfod y drygîonus a'r dai-

onus;" Diar. xv. 3. Ac megys y mae efe

yn gweled pan gauech ddrws dy ystafell i

weddio yn y dirgel, ac y gwobrwya dy ffydd-

londeb ; felly y mae hefyd pan eloch i'r dir-

gel i bechu, ac fe gospa dy ragrith. Yn awr,

os yw "Brenin yn eistedd ar orsedd barn,

yn gwasgaru â'i lygaid bob drwg ;" Diar. xx.

8 ;
pa faint mwy ei rym fyddai llygaid Duw,

pe ei gwelid n edrych arnom, i ymlid

ymaith y gogwyddiad dirgelaf i bechu sydd

yn ymgynnhyrfu o'n mewn ! Gwell pe

gwelai yr holl fyd di, na Duw, yr hwn sydd

yn cael cam trwy dy bechod, ac y mae am
hyny yn perthyn iddo mewn cyfiawnder

ddial ei gam arnat. Nis gall efe adael i un
ddiangc yn ddigosp, am mai barnwr cyfiawn

yw ; ond y mae rhai pechodau yn galw am
ddwyfol ddial yn fwy diattreg nag ereill;

ac am hyny fe ellir eu cyfrif yn bechodau
gwaeddfawr. Ac y maent, naili ai trwy
sefyllfa a gallu y troseddwr, yn gyfryw na
faidd dyn mo'u cospi ; neu ynte, íwedi eu

gwneuthur mor ddirgel, fel na ddichon dyn
dyn eu chwilio allan ; megys gwaith Cain

waedlyd yn lladd ei frawd. Dywedir,
" Gwaed dy frawd sydd yn gwaeddi arnaf

fi o'r ddaear;" Gen. iv. 10.

(2il.) Fe ddengys y gair i ti ysbiwr sydd

genyt o fewn dy fynwes ; cydwybod wyf yn
feddwl, sydd yn dy ddilyn, ac yn dyst i'th

holl ddichellion cyfrwys ; a'r hyn a wêl, fe'i

ysgrifena i lawr, am ei bod yn cadw llys coff-

adwriaeth. Nid oes fodd i ti bechu mor
gyflym, fel na ysgrifena efe ar dy ol ; ac y mae

y pin sydd ganddo i roddi pechodau i lawr

mor flaenllym, fel y tyr hyd yn oed i galon

ac enaid y troseddwr. Dywedir am y cen-

hedloedd, fod eu meddyliau <f yn eu cy-

huddo;" Rhuf. ii. 15. Ac nid oes un pen-

yd yn y byd i'w gyffelybu i gydwybod
gyhuddol :

" Ysbryd gwr a gynnal ei glefyd

ef ; ond ysbryd cystuddiedig pwy a'i cyfyd V
(neu a'i dwg?) Diar. xviii. 14. Pwy? nid

dynion nac angylion. " Nid oes un llygad,"

medd Bernard, "a frawycha y pechadur euog

yn fwy na'i lygad ei hun ; nid oes un gwyneb

y mae ei gais yn fwy, a'i allu yn llai, i'w

ochelyd." Y mae y fath adyn truan yn

yn debyg i Eegulus, a gauwyd mewn baril

llawn o bigau dur
;
pa ffordd bynag y gor-

weddo, " archollion yw ei ran." O ! darllen

yr esamplau alaethus hyny am Cain, Saul, a

Iudas, gydarhaiereill ynnghofrestr y Beibl

sydd wedi bod dan yr arteithiad hwn; a

thi a arswydi rhag pechu lle y mae cydwybod

yn sefyll ger llaw.

(3ydd.) Chwilia y gair, a thi a gei weled
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bod Duw yn gyffredin wedi dwyn i gywil-
ydd yn y byd yma y rhai oedd fwyaf yn
addaw cêl iddynt eu hunain wrth bechu.
Un o enwau Duw yw " Dadguddiad dirgel-

edigaethau" (Dan. ii. 47); ac yni mysg dir-

gelion ereill, nid yw yn anghofio dwyn i'r

goleu y fath yma o "ddirgelion y tywyll-
wch" (1 Cor. iv. 5); pechodau a lunir mewn
gweithdy mwy tywyll nag ereill, a hyny yn
fynych yn y byd hwn. Yn wir, y mae
priodoledd ei Hollwybodaeth yn cael ei

tharawyn drwrn drwy bechodau dirgel. Yn
rhai hyn y mae dynion yn dangos y fath
dybiau gwael sydd ganddynt am Dduw, fel

pe buasai efe Dduw'y dydd, ac nid y nos.

Ac am hyny, i amddiffyn y briodoledd hon,
ac i daraw ei harswyd i galonau dynion,

y mae efe yn cloddio y llwynogod allan o'u
tyllau, lle yr ymddaearant, ac yn dynoethj
eu pechodau i olwg y byd ; y rhai a dyb-
iasant na chaffai neb eu gwybod, ond hwy
eu hunain a'u cymdeithion yn y drwg. Y
cyfryw effaith a gafodd yr amlygiad o ddir-
gel bechod Ananias a Sapphira; "a bu ofn
mawr ar yr holl eglwys, ac ar bawb oll a
glybu y pethau hyn;" Act. v. 11. Edrych,
gan hyny, y modd y somodd Duw ddynion,
pan arferent eu dyfais ddyfnaf i guddio eu
pechodau o ydd y byd. Nid oedd meibion
lacob yn brin o ddyfais i gelu eu pech-
od annaturiol yn erbyn eu brawd. Y fath
chwedl daclus a hygoel a ddygasant at yr henr eu tad ! yr hwn a goeliodd y cwbl, ac ni

ymofynodd ym mhellach ! Mor bur oedd-
ynt yn eu plith eu hunain, er cynnifer oedd
yn y brâd ! Peth rhyfedd na ddarfu neb
o honynt ei sibrwd allan ryw dro neu
gilydd ! Cybyd y bu yn cysgu cyn eiddad-
guddio ! A'r fath ragluuiaeth ryfeddol oedd
dwyn eu drygioni i'r amlwg ! Felly Gehazi
yntau, fe chwareuodd ei ran yn gyfrwys
ddigon, fel y gallai un feddwl

;
yr hyn a'i

gwnaeth mor hyf i ddyfod o flaen ei feistr,

a dywedyd celwydd mor ddigywilydd yn ei

wyneb, heb feddwl dim ei fod yn hysbys o'i

bechod. Etto, fe ddaliwyd hwn ; a chyda'r
dillad a gawsai gan Naaman trwy gelwydd,
cafodd ddilledyn arall gan Dduw i'w wisgo
yn arwydd o'i bechod. Fe'i gorchuddiwyd
â gwahan-glwyf

;
gwisg, nid fel dillad ereill,

i guddio ei gyWilydd, ond i'w ddadguddio
i'r byd i gyd—gwisg fwy parhausua'rddeu-
bar dillad a gawsai gan y iáyriad

; p herwydd
fe barhaodd Iion iddo hyd ei fywyd, ac nid
oedd wedi ei threulio erbyn hyny cliwaith,

ond i'w gwisgo gan ei blant ar ei ol : 2 Bren.
v. 27. Mewn gair, er duwioled fyddo gr,
os ä efe i geisio cadw ei hun rhag y cywil-

ydd o ryw bechod, trwy ystryw gudd o
ddrygioni, y mae yn cymmeryd y ffordd un-
jawn i ddwyn arno ei hun y peth y mae yn
chwennych ei gadw draw. Fe dywalltwyd
gwaed Ur'ias yn unig oddi ar ddyfais bech-

acìurus i gadw gair da Dafydd, oedd yn

myned dan draed, os elai ei ynfydrwydd
Bathseba yn chwedl gyhoedd. A pha ln

iant fu i'r ystryw yma ganddo ? Och, (

ddyn ! allau y daeth y cwbl er ei gyw
inwy. JJyn a ymrwymodd Dduw i'w
noethi ; caiff Dafydd wybod fod Duw
dyner o'i anrhydedd ei hun, ag ydyw
o'i air da: " Er i ti wneuthur mewn d
wch ; etto, myfi a wnâf y })eth hyn ger
holl Israel, a cher bron yr haul;" 2
xii. 12. Ië, fe aeth Dafydd ei huna
diwedd!yn glaf o'i ystryw ei huu; a

oedd ei astudrwydd ar y cyntaf i gud
bechod ddim mwy nag oedd ei barodr
wedi hyny i'w addef. Ac am hyny,
ef yn Salm lxi., yn sefyll, fel pe buàsai, r

llen lliain wen, ac yn dwyn ei benyd o'i

yn holl eglwysi Duw, tra y boyr sgry
an yn cael eu darllen yn eu cynnulleidfa

hyd ddiwedd y byd.

DOSB. III.

3ydd. Fe allai dy fod yn cael dy den
bechu trwy esam|-)l erçill. Yn wir, ei

yw esampl oud dadl anghelfydd, etto y i

rym mawr gyda llawer, yn enwedigp,'

y personau a enwir o blaid rhyw b
naill ai yn nifer fwyaf, neu yn rhai a g
ir yn bobl oreu. Pan yn nifer fwyaf,

ennillant yn ebrwydd galonau ffeilaí

phenau gweiniaid i'w canlyn ; fel y
pysgod meirwon a gwellt ysgafn gyda'
O herwydd, gyda'r cyfryw, cywilydd
yn taraw y dyrnod trymaf ; ac y mae 1

o gymdeithion mewn pechpd, yn <

ymaith y cywilydd—lle yr ä pawb yn n
ion, ychydig a wridant—y rhai hyn;

hytrach sydd yn agored i gywilydd, a
ant fod yn neillduol, ac ni wnânt ar

lieill. Fel Micea, a aeth yn watwarg
am na chanai ei bibell at glust Ahab, s

chydunai niewn barn â holl gynuulleid

gapelwyr gwenieithgar ef. Neu, os t

ant yn rhai enwog am wybodaeth a c

ydd, yna mynych y meglir rhai nad
o'r fath waethaf—yr hyn a ddylai

bawb o sefyllfa uchel, neu uchel mewn
fod yn ochelgar iawn ynghylch yr opi

au a'r arferion a gofleidiant. Ymffrost j

a wna y diafol pan ailo gael gan y cv

roddi eu llaw wrth ei bapur. Buan y
y wlad liyu, ac y dangosir eu hesamj
led i dynu ereill i mewn. Pa ham 1

hwn o'r farn yma, y mae yn dal fel hy
yn gwneuthur fel acw—gobeithio fod

ych barch i hwnw.
Yn awr, yn yr achos yma, ymgyn|

di â'r gair, ac fe'th ddwg yn ddiaügí

demtasiwn.
(laf.) Y mae y gair yn erchi i ni d<

esamplau dynion, pwy bynag* fyddont

profi wrth y gair. Ai eu barn a giybw;
" At y gyfi aith ac at y dystiolaeth

ddywedant yn ol y gair hwn, hyny syd

nad oes oleuni ynddyntj" Eaa. viii. 20.
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n y goleu a fo gan r yn ei lusern y
nwn ef ; wedi colli hwn, ni a'i gadawn
Yn awr, wrth yr Ysgrythyr hon ni a

n nad oes dim goleu gan hwnw sydd

y gair i wirio ei farn, fel na yr efe

le y mae ei hunan yn myned ; na
m chwaith, i ba le yr arweinir ni gan-

Drachefn, ai arferiad un arall sydd yn
?i osod o'th flacn yn gopi i ti ysgrifenu

ol ì Pa beth a ddywed y gair ?—"Na
n liaws i wneuthur drwg;" Ecsod.

2. Nid esamplau yw ein gwarant ni,

gorchymyn; ac nid digon chwaith o

hâd i ddyn fod ganddo rai o'i flaen yn
|

bechod. Fe ddadleuodd Adda, yn wir,

» wraig a roddasai yr afal iddo, ond ni

sododd hyny mo hono rhag talu y cyf-

'f
da hi

; y mae yn wir mai hi oedd y
af yn y camwedd; etto, cawsant gyd-
ìdef y gosp. A fwytei di wenwyn, am
on arall mor hyf a'i brofi o'th flaen?

|iicr, niÿ gall ei esampl ef wneuthur y
'iwyn yn llai marwol i ti, sydd yn bwyta
ol.

1.) Fe ddywed y gair i ti nad yw
1 o'r saint yn iawn-droedio bob amser,

vn rhy fynych ar vvyr: "Mewn llawer

thau yr ydym ni uawb yn llithro
;"

iii. 2. A'r hwn sydd yn ddarostyng-

i wyro ei hun, fe all dy gam-arwain
iu. Am hyny, y mae Paul—gr mor
viol a neb- wrth alw ereill ar ei ol, yn
iddynt ei ddilyn ef â'u llygaid yn agor-

i weled a oedd efe yn canlyn Crist:

ddwch ddilynwyr i mi, megys yr wyf
,u i Grist ; 1 Cor. xi. 1. Nid yw bywyd
taidd y sant goreu ar y ddaear, ond cyf-

iad arnmherfíaith o'r rheol berfîaith

yn y gair, ac am hyny rhaid ei brofi

y gair. Oddi yma, un o nodau union-
jrw edrych at y fíbrdd, yn hytrach na'r

ieithwyr :
" Sarn y cyfiawn yw dj'chwel-

)ddi wrth ddrwg: y neb a gadwo ei

d, a geidw ei enaid;" Dìar. xvi. 17.

)fyn â'r gair a wna efe, pa un ai da ai

yw y ffordd ; os gwel mai drwg yw, nid
iddi er mwyn cyfeillach un arall, pe

ai efe sant. Yn wir, y mae Duw yn
def i rai gamu yn yrgam, er profi

H. Fel hyn y mae heresiau yn dyfod,

y byddo y rhai cymmeradwy yn eglur
;"

r. xi. 19. Ac yn Deut. xiii. 3: "Na
ìdaw ar eiriau y prophwyd hwnw, neu
jbreuddwydydd breuddwyd hwnw; canys
Irglwydd eich Duw sydd yn eich profi

I, i wybod a ydych yn caru yr Arglwydd
BDuw â'ch holl galon."

!|:1 hyn rhoddais ychydig o esamplau,
H: ba rai y gwelwch fod y cleddyf hwn
feair—yn un ysgwydedig, fel hwnw yn
Û y cerubiaid; ac y gelíir ei droi bob
>|d, i gadw y Cristion rhag pob pechod,
• arhyw esgus pa bynag.

PENNOD XXVII.
Dau Hyfforddiad chwanegol pa fodd i ddcfnyddio

y gair er ein hamddiffyniad yn erbyn Temtas-
iynau i Bechod.

3. Cuddia y gair yn dy galon. Hyn oedd
gan Dafydd i gadw niwed draw (Saím cxix.

11): "Cuddiais dy ymadroddion yn fy

nghalon fel na phechwn i'th erbyn." Nid
y Beibl yn ei law i'w ddarllen ; nid y gair

ar ei dafod, i siarad am dano, nac yn ei ben i

gael gwybodaeth o hono ; ond ei guddio yn ei

galon, a brofodd efe yn eíFeithiol yn erbyn
pechod. Nid bwyd yn y dd}Tsgl, ond yn y
cylla, sy'n maethu; nid physygwriaeth yny
gwpan, ond wedi ei lyngcu, a arloesa y corph.

Yn awr, am y galon, er bod y gair yn cael

ei arfer yn y Beibl am boll gynneddfau yr
enaid, etto y gydwybod a'r serclnadau a
feddylir wrtho yn fyn)rchaf.

DOSB. i.

laf. Am y gydwybod; "Os ein calon a'n

condemnia, mwy yw Duw na'n calon, ac efe

a yr bob peth ;" 1 Ioan iii. 20. Hyny yw,
os yw ein cydwybod yn ein condemnio yn
gyfiawn, yn sicr y mae ein c}rflwr yn alaeth-

us ; am y gyr Dnw fwy am danom na nyni

am danom ein hunaiû ; ac y gall efe ein c}r-

huldo o bechodau na welodd cydwybod nio

hon}rnt

Yn a.wr, llafuria, gan hyny, Gristion, i

guddio y gair yn dy galon—hyny yw, dy
gydwybod; caífed orsedd yno, i'th gadw
mewn duwiol arswyd.

(laf.) Edrych ar y gair fel gair âg awdur-
dod ddwyfol yn argraphedig arno

; y rheol

a roddir gan y Duw mawr i ti, ei wael gre-

adur, i rodio wrthi. Hyn, wedi ei argraphu
ar y gydwybod, a barai i ti grynu wrth y
meddwl am bechod: yr hwn yw dagr y
bradwr, sydd yn ceisìo at Dduw ei hun,

trwy y dirmyg y mae yn ddangos i'w gyf-

raith ef. Ac os cafodd rhai lleiddiaid oedd
wedi bwriadu gwanu brenin, eu brawychu
felly gan ychydig belydr o fawrhydi, saeth-

edig oddi ar ei rudd marwol ef, fel y pallodd

eu grym i wneuthur yr erchyll gais; pa
faint mwy grymus sydd raid i arswyd mawr-
hydi y Duw mawr fod, pan ei saethir o'r

gair i gydwybod y pechadur, i'w attal rhag
arfer dim bradwriaeth yn erbyn ei Wneuth-
urwr? "Tywysogion a'm herlidiasant heb
achos ; er hyny fy nghalon á grynai rhag dy
air di ;" Salm cxix. 161. Fel pe dywedasai,

gwell genyf fì fod dan eu digder hwy, am fy

sancteiddrwydd, na thynu dy air di yn fy

mhen, trwy bechod.

(2il.) Edrych ar air Duw megys y gyf-

raith wrrth ba un y'th fernir yn y dydd
mawr :

" Duw a farn ddirgeloedd dynion yn
ol fy etengyl i ;" Rhuf. ii. 16. Yna fe ddar-

llenir llyfr dy gydwybod, ac fe'i cymmherir
â hwn ; ac yn ol hyny y cyhoeddir y dded-

fryd, o fywyd neu farwolaeth, gan Grist dy
Farnwr. Gelli wybod ym mlaen llaw y
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modd y bydd arnat yn y dydd hwnw, os na
elli yn awr sefyll o flaen y gair yn cael ei

agor gan weim'dog tlawd, a'i gymmhwyso
gan dy gydwybod dy hnn, pa fodd yr ym-
darewi pan yr agorir ef gan Grist? Y mae
dy gydwybod yn awr oddi wrth y gair yn
dy gondemnio, ond nid yn ddi-feddyginiaeth;
o herwydd trwy i ti gael ffydd ac edifeir-
wch mewn pryd, fe all dedfryd y llys car-
tref yma gael ei galw yn ol, ac fe fydd i'r

gair— oedd o'r blaen yn dy fwrw i angeu—dy
ryddhau a'th gyfiawnhau di. Ond yn y
dydd mawr hwnw, fe fydd terfyniad i'th

achos am byth. Os ä y farn y pryd hyny
i'th erbyn, ti fyddi yn dragwyddol golledig.
Dim galw y farn yn ol ni bydd i'w ddisgwyl,
na chymmaint ag ocdi y dihenydd—ond fel

yr elo y gair o enau y Barnwr, gwyneb y
pechadur a orchuddir, i'w draddodi yn
ebrwydd i ddwylaw y poenwr. Ac a feiddi
di yn awr, O ddyn! groesawu unrhyw
chwant, tra mae y crogbren megys o'th
flaen, a'r cadwynau tragwyddol yn barod,
i ba rai y mae gair Duw yn condemnio pob
pechadur ? A fedri di ddarllen dy ddedfryd,
ac etto caru dy bechod, sydd yn ei thynu yn
anocheladwy ar dy ben?

2il. Fe arferir y gair calon yn fwyaf my-
nych yn y Beibl am yr ewyllys a'r serchiad-
au ;

" Fy mab, moes i mi dy galon ;" Diar.
xxiii. 26 ; hyny yw, dy gariad. Felly JDeut.

x. 12: "Eigaru ef, a gwasanaethu yr Ar-
glwydd dy Dduw â'th holl galon." A
chuddio y gair fel hyn, Gristion, yn dy
galon, a fyddai yn feddyginiaeth wych rhag
y gwenwyn o bechod. Y mae cadwynau
cariad yn gryfach na chadwynau ofn. Fe
fu cariad Herod at Herodias yn rhy galed i'r

ofn oedd ynddo at Ioan. Yr oedd gan Ioan
beth gafael ar ei gydwybod, yr hyn a
attaliodd ei ddwylaw dros dro ; ond ei an-
wylyd oedd yn dal ei serchiadau, ac fe fedr
ygalon ollwng y dwylaw yn rhyddion; ei

gariad ati hi a barodd iddo ysgwyd ymaith
y pareh ato ef. ac o'r diwedd'drochi eiddwy-
îaw yn ei waed. Y neb a gaethiwir yn unig
gan y gorchymyn, ac a rwyrair i'w ymddyg-
iad da gan y cadwynau o ddychryn a rydd
y bygythiad ar ei gydwybod ; fe all gael yn
rhydd o'r rhai hyn—ac yna fe ysgwyd ym-
aith ei ufudd-dod hefyd. Ond y neb a
garo y gair, a phurdeb ei reolau, ni ddichon
droi yn fradwr. Pan becho y cyfryw, fe
wna archoll mor ddofn yn ei galòn ei hun
ag yn y gyfraith ; ac am hyny y mae yn
crynu rliag anfoddio Duw (Á'alm cxix. 120):
" Hoffais dy dystioliaethau ; dychrynodd fy
nghnawd rhag dy ofn." O ! òfn bendigaid
yw hwnw sydd yn tarddu oddi ar gariad.
Yn awr, i ennyn dy galon â chariad at

y gair, ystyria, mai y rhybuddiwr ffyddlon-
af, a'r diddanwr pereiddiaf ydyw, a feddi
yn y byd.

(laf.) Y rhybuddiwr ffyddlonaf ; fe ddy-

wed i ti yn groew am dy holl feiau;
ddioddefa i bechod orphwys arnat ; eith
eirio a wna at y gelyn sydd yn hel
fywyd yr enaid gwerth fawr. Fe ddadgi
yr holl fwriadau a'r cynllwynion sydc
Satan a'th hoff chwantau i'th erbyn.
a barodd i Dafydd ei garu mor a
(Salm xix. 11): "Ynddynt hwy hef
rhybuddir dy was." Heb law ei holl

'

mwynasau ereill, y mae yn dy ryl
io am bob perygl, ac yn dangos i ti y f
fw ochelyd. O ! fel y dylai hyn beri i

hoffi ! A bentyrodd Ahasferus y fatt

rhydedd mawr ar Mordecai, am fod um
yn offeryn i gadw ei fywyd ef, trwy c

guddio bradwriaeth a luuiesid i'w er
Pa faint mwy y dylit ti anrhydeddu a (

daionus air Duw, sydd mor fynych
achub dy fywyd o ddwylaw dy elynioi
brydol, ac yn dy rybuddio yn feunyddi
fodd i ochel maglau pechod, heb yr hyn
mhossibl fyddai i ti eu canfod, *na bo
ddiangol oddi wrthynt ? A ddarfu i dd
ineb a chariad Abigail, yny cynghor ai
odd hi i Dafydd—trwy yr hyn y cadw^
rhag tywallt gwaed yn ei wylltinèb— effc

felly arno fel y cymmerodd hi fw fy
yn wraig iddo am ei charedigrwydd ?

ai ni fydd i'r cynghor a roddodd y gair
ei wneuthur yn llawer mwy hoff genyt

(2il.) Y gair yw dy ddiddanwr pereid
Pan fyddo yr enaid druan yn cael ei ^ç

gan euogrwydd, ac yn ymladd â dycr
feydd digder dwyfol am ei bechodau,
fath gysurwyr gofidus yw pleserau a
sorau y byd y pryd hyny ! Leied a ddi
un creadur gyfranu at esmwythâd y fatr

Dim mwy nag un a fyddo yn sefylí
làn, ac yn gweled ei gyfaill yn boddi
môr, ond na yr pa fodd i estyn iddo
cymmhorth. Y gair yn unig a ddi
rodio ar y tonau hyn, a dwyn cynnorl
i'r enaid. Y mae hwn yn abl i adfer
enaid, a'i godi i fyny o waelodion y môr.
i'r enaid fod, fel y morwyr hyny (Act. x:
heb wybod beth i wneuthur, etto fe s;

gair i fyny, megys Paul yno, ac a lefar
pe buasai yn y modd yma wrtho, O ei

ti a ddylesit wrandaw arnaf fì, a bod
ymadaw â'th borthladd, trwy bechu yi
byn Duw, i ddyfod i'r sarhâd hona'rgo
etto, bydd gysurus

; gwna fel hyn ac fel

)

edifarhâ am dy ffolineb, a thro yn brysi
dy Dduw yng Nghrist, ac ni bydd colle*

dy einioes. "Y mae maddeuant gyda I
fel yr ofner ef." A'r un modd ym n
blinderau ereill, y gair sydd yn dw
mewn gysur y Cristion; pan roddo y
iddo fustl, y mae hwn yn dwyn. gwin;
fyddo yn cael dim ond crocsauagofidiau

y byd, y mae hwn yn sirioli ac yn lloi

ysbrydoedd. Yma y mae efe yn cael y c

oedd oerion, sydd yn diftbdd ac yn Iüd
ei holl dristyd, A chwi wyddoch j
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;
3or y cyfrifir fíynnon mewn gwledydd
•esog. Yn sicr, Gristion, pan ystyriech

,nifer traflwngc melus wyt wedi gael o

nonau iachawdwriaeth, ti a lefi gyda
'ydd (Salm cxix. 93) :

" Byth nid anghof-

áy orchymynion; canys â hwynt y'm
heaist." Nid wyf yn rhyfeddu gweled

ìlyn yn ceisio cau dy ífynnon i fyny, o'r

yr wyt i dynu dy gysur ; ond iddo allu

serswadio di dy hun i wneuthur hyny,

ì beth rhyfedd.

DOSB. II.

ydd. Dadleu yr addewid yn erbyn pech-

nrrth orsedd gras. Yr hwn sy ganddo
aith o'i ochr (meddwn), fe all gyfreithio

orenin. A'r hwn sy ganddo addewid o'i

k fe all, gyda gostyngedig hyder, ddwyn
awl ym mlaen gyda Duw. Megys y mae
ìweliau yn canlyn gwythîenau y corph, i

qì ysbrydoedd iddynt; felly, gyda gor-

mynion yn y gair, mae addewidion i fyw-

y Cristion, a'i nerthu i'w ddyledswydd.

es gorchymyn i weddio ? Y mae hefyd

ewid i'w alluogi i weddi (Zech. xiii. 10)

;

fe viii. 26. A ydyw Duw yn gofyn ein

n? "Fy mab moes i mi dy galon
;"

f.
xxiii. 36. Yr addewid a ddywed

:

hoddaf i chwi galon newydd ;" Ezec.

26. A ydyw efe yn gorchymyn i ni

rhau ein llygredigaethau ? Ac onid yw
hefyd yn addaw, " Nid arglwyddiaetha

ìod arnoch chwi ;" Rhuf. vi. 14í Yn
, i fwynhau yr addewid yma, rhaid i ti

ladleu yn grediniol wrth orsedd gras.

r hyn a orchymyn y gyfraith, y mae
ddi'r fFydd yn ei erfyn ac yn ei dderbyn."

ych, gan hyny, am alw gyda Duw ar dy
dd. Yn gýntaf, Amgylchyna y nef ; ac

iì gorchfygu yno, paicì ag ofni na orch-

di bechod ac ufì'ern. Duw syddbell-

i ddwyn traul y rhyfel, nid tydi—yr

ì sydd yn dy roi ar waith, fe'th ddwg
ryddo. Yr oedd Dafydd yn r a fedrai

ì ei arf yn erbyn y gelyn yma, gystal ag

arall; etto, ni feiddiai addaw iddo ei hun
ddiant nes cael Duw o'i blaid (Salm cxix.

.): "Cyíarwydda fy nghamrau yn dy air:

na lywodraethed dim anwiredd arnaf."

1 os meddyli ladrata buddugoliaeth trwy

ddewrder dy hun, disgwyl gael curfa. A
ugaredd i ti gael dy drin felly; o her-

id fe all baeddiad ddysgu itiostyngeidd-
ràà am yr amser a dclaw, ond fe chwan-

buddugoliaeth at dy falchder. A
Idugoliaeth ddiles yw hono,pan fyddoun
hod yn dwyn yr ysbail a ennillaist oddi

arall. Fe gymmerodd Jehosaphat yr

awn ffbrdd i lwyddo
;
yr hwn, er fod gan-

yn agos i fil o filoedd o wr, heb law

d yn cadw ei amddiffynfeydd, a aeth

ìyny i ymofyn nawdd Duw ; feí pe bu-

i heb un dyn o'i blaid (2 Cron. xx. 12):

lid oes genym ni nerth i sefyll o flaen y
ía fawr hon sydd yn dyfodd i'n herbyn

;

ac ni wyddom ni beth â wnawn: ond arnat

y mae ein llygaid." Pe buasai un o fath
Alecsander neu Cassar uwch ben y fath lu,

mi warantaf y buasai yn gwybod beth i

wneuthur ; ac y buasai yn hyderus o ys-
gubo y cwbl o'i flaen. Ond Jehosophat

—

dyn isel, grasol—oedd wedi ei ddysgu yn
well. Yr oedd efe yn gwybod na thycia 11u
ddim, oni bydd Duw y lluoedd o'u hochr

;

ac na fedr y gwrolaf gael na llaw na chalon
yn nydd brwydr, heb ei genad ef, yr hwn a
wnaeth bob un o'r ddau. Ni fyddi dithau,

Gristion, chwaith yn abl i _ ddefnydclio

dy ras mewn awr o brofedigaeth, heb ras

newydd oddi wrth Dduw, i gynnhyrfu a
chryfbau yr hyn a dderbyniaist eisoes. Ac
os wyt yn disgwyl hyn oddi wrtho ef, y mae
yntau yn disgwyl clywed oddi wrthyt tithau.

Ac nid yw yn un arwydd bod Duw yn an-
ewyllysgar i roddi yr hyn a addawodd, am
ei fod" heb dalu dyled yr addewid, nes rhoddi

y cwyn am dani wrth orsedd ras. Na:
ffordd a gymmer Duw yw hon, yn unig i

ddiogelu ei ogoniant ei hun wrtîi roddi ; ac
hefyd i chwanegu ein cysur ninnau wrth
dderbyn mewn íFordd o weddi; a íFordcl

addas ydyw i gyrhaedd y.dcîau ddiben.

PENNOD XXVIII.
Ymodâ i Grisiion drin y cleddyf hwn— y Gair—
er ei ddiffyniad mewn unrhyw drallod maior,
allanol neu du mewnol. Ac un Hyjjorddiad yn
cuel hélacthu arno.

4. Yu wyf yn dyfod yn awr i roddi ychydig
help mewn fíbrdd o gyfarwyddyd pa fodd

y mae i'r Cristion drin y cleddyf hwn, y gair,

er ei amddiffyniad yn erbyn y ped werycld gel-

yn, a'r olaf, ond nid y lleiaf. Ac y mae hwn
yn fyddin liosog o gystuddiau—oddi allan

yn rhuthro, ac oddi mewn yn gwasgu. Nid
yw y Cristion yn y byd yma yn sefyll

fel y gwelwch rai tai, sydd yn cael eu cadw
a'u cysgodi gan goedydd a oryniau, fel nad
yw y gwynt yn curo ond ar uu ochr iddynt.

Na, y mae efe yn agored i ystormydd a
thymmestloedd o bob parth. Ni a ddar-
ilenwn am wynt anarferol, a darawodd ar

unwaith wrth bedair congl y t, lle yr oedd
plant Iob. Yn ddiau, fel hyn y mae cys-

tuddiau y Cristion yn ei amgylchynu ef ; ni

bydd un gongl heb daraw arni ; ac yn fyn-

ych iawn fe ddaw taraw o bob ochr ar un-

waith ; croes yn ei feddiannau, nychdod yn
ei gorph, a thrallod yn ei ysbryd, ar yr un
amser. A phan fyddo cynnifer o foroedd o

helbulon yn cydgyfarfod, nid gwaith hawdd
yw i galon y Cristion druan sefyll heb dori

yng nghanol grym eu tonau hyn. Er mai
gwir iawn yw hyn, mai nid oddi wrth ddim
diffyg o gynnaliaeth a chysur yn egwyddor-
ion yr efengyl, y tardd y tristyd a'r terfysg-

oedd sydd yn annhrèfnu cymmaint ar fedd-
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yliau y saint duwiolaf; ac weitliiau yn eu
llenwi â braw a chyni ; ond yn hytrach oddi
wrth eu hanfedrusrwydd hwy i wneuthur
cyminhwysiad o'r efengyl, yn eu hararyw
angenion—fy ngwaith presennol yw rhoddi
ychydig eiriau o gynghor i'r Cristion gwan,
pa fodd y mae iddo drin y cleddyf hwn, y
gair, er ei amddiffyniad a'i gysur raewn un-
rhyw gystudd oddi allan, neu gyfyngder ys-
bryd oddi mewn. Ac yraa ni cìiâf ddyfod at
achosion neillduol—byddai hyny yn ormod
meithder, ac nid raor addas yraa—ond ym-
foddlonaf yn unig ar rai rheoìau cyffredinol,
a ellir eu cyfaddasu at bob achosion. Yn
awr, am rau gynnaliol a chysurol y gair—
hono yr wyf yn ei feddwl, sydd yn benaf
wedi ei darparu er cysur i'r enaid yn ei
holl anghysuron—y mae yn gynnwysedig yn
yr addewidion

; y rhai yn uuig, o'u hiawn
ddeall, a'u defnyddio, a'th wnânt di yn
Gristion cysurus. Ac os mynit ti ddefn-
yddio yr addewidion, fel ag i beidio cael dy
fathru gan Satan, raewn unrhyw gyfyngder
a ddelo arnat, ac i allu codi dy ben mewn
gobaith cysurus a hyder uwch law y cys-
tuddiau a fyddo yn curo arnat, yna craffa ar
yr hyn a ganlyn, njewn ychydig reolau cy-
ffredinol a ddarpurwyd er dy gynnorthwy.

laf. Bydded yn ofal blaenaf à phenaf gen-
yt, i gael dy hawl a'th ran yn yr addewidion
allan o ammheuaeth. O blegid dyraa y
colyn ar ba un y bydd y ddadl fawr yn troi
rhyngot ti a Satan, mewn dydd o drallod

;

oddi eithr i'r peth fod wedi ei benderfynu
cyn i hwnw oddiweddyd. O! y mae yn
athrist i Gristion tlawd fod yn sefyll wrth
ddrws yr addewid, ar dywyll nos trallod,
dan ofni codi y glicied

; pan y dylai fod yn
dyfod raor hyf am achles, a phlentyn i d ei
dad

:
" Tyred, fy rahobl, dos i'th ystafelloedd,

a chau dy ddrysau arnat: llecha niegys en-
nyd bach, hyd oni elo y llid heibio ;" Esa.
xxvi. 20. Yr hwn sydd â'i hawl i'r addew-
ìd yn aml wg, trwy y gair, i'w gydwybod, ni
chymmer yn hawdd ei daeru aílan o'i gysur.
Ni ymadawai Naboth a'i etifeddiaeth, cr na
gwèu na gg brenin ; eithr safodd i amddiíf-
yn ei hawl hyd angeu. Ac felly y bwr-
iadai Iob :

" Oni threngwyf, ni symmudaf fy
inherffcithrwydd oddi wrthyf;" lob xxvii.
5. Dyma ei dystiolaeth am y nef ; ac am
hyny fe arferodd Satan ei ystryw eithaf i

beri iddo ei thaflu ymaith ; ond er dim ni
allodd. Yr oedd ei hawl yn oleu, ac ni
chymraerai efe mo'i resymu aìlan o honigan
Satan

; na, nid yw yn ofni chwaith eigwirio
ger bron Duw ei hun, pan oedd Duw, o ran
ei ragluniaeth, debycaf o fod yn ei ddiar-
ddel ef, ac yn ei drin fel gelyn ; "Ti a
wyddost nad ydwyf annuwiol:" íob x. 7.
Nid yw yn dywedyd nad oes ynddo bechod

;

ond mewn gostyngedig appeliad at Dduw, y
mae yn amddiffyn ei gyflwr, " Nad ydoedd
annuwiol. A hyn a gadwodd ger'byd ei

obaith ar ei olwynion, ar hyd amsei
gystudd

; fel na chafodd ei lwyr ddyiuc'a\
yd, er ei fod weithiau megys yn siglo.

DOSB. I.

Cwest. Ond pa fodd y gwybyddaf a
genyf hawl i' r addewidion ì

At. (laf.) Ymofyn a unwyd ti â Ch
trwy ffydd, ai nad do. Nid cyttir yw
addewidion, i foch dirio ynddo ; ond rho
defaid Crist, i'w braidd ef bori arni.
os eiddo Crist ydych, yna hâd Abrali
ydych, ac etifeddion yn o'l yr addewid

;

iii. 29.
_
Cynnyso-aeth yw yr addewid, ac

gellir ei chael ond trwy brìodi person Cr
A ffydd yw y gras trwy yr hwn y rhydd
enaid ei gydsyniad i gyrameryd Crist, fe
mae yn cael ei gynnyg yu yr efengy]
elwir am hyny yn'dderbyn Crist : loanì.
Nid oes dim ammheu na chefaist dy fyn\
wahodd gan weision Crist; ac na ofynwyd;
dros Gírist, gwestiwn cyffelyb i'r un a of-

wyd i Eebecca ynghylch cj-mmeryd Isaac
briod: "A äi di gyda'r gr hwn?"
ddarfu idclynt allan o'r gair osod ei hawc
garwch o'th flaen, pwy ydyw, a pha betfc

mae yn ei ddwyn gydag ef. Ti a glywa
yr amraodau ar ba rai y mae yn dra boi
lawn i'th briodi, a'th gymmeryd fel ei i

wylyd i'w fynwes. Megys,
(1.) I ti ymwrthod â phob carwyr ere

a fu yn hòni dim hawl ynot; o blegid
ddioddef efe nebyn gydeirchiol, neu yn gj
gyfranog âg ef yn dy serchiadau. Rìn
cael enwau Baalim allan o enau Tsrael,
yna y mae Duw yn eu dy weddio íìg ef ei hu
Hos. ii. 17.

(2il.) Dy fod yn foddlawn i'w gyfrai^
yn gystal a'i gariad. Ni fyn Crist fod
Briod, lle na chaiff fod yn Àrglwydd hef)

(3.) Dy fod yn ei gyrameryd ef er gw
ac er gwaeth; â'i groes i'w ganlyn, yn gys
a'i goron ; i ddioddef drosto, yn gystal af
deyrna3u gydag ef. Yn awr, pa groesaw
gafodd y cynnyg hwn gyda thi ?—a wyt
ar yr aralygiad a roddir, mewn chwennyc
iad i berson Crist? A yw efe mor d
hawddgar a gwerthfawr yng Dgolwg
cnaid, fel yr ennynwyd ynot ddymuni
angerddol ar ei ol ? A wyt ti yn ewyllysg
i ymlid yraaith dy hoff chwantau gynt, er
fwyn ef ì—a neidio allan o freichiau dy hi

bleserau pechadurus, a'th fwyniaut auiant
i gael dy dderbyn i'w fynwes" ef ? A wyt
raor foddlawn i'w lywodraeth ef ag i ri

weddau ei gariad? Mewn gair, a°wyt
wedi serchu arno, fel na elli fyw hebdd
na'th fwynhau dy hun oddi cithr i ti allu

fwynhau ef?. Y mae dy galou wedi
chlwyfo â'r picellau a daflodd ei gariad 8

hawddgarwch ef i mewn iddi ; ac afe yn uni

sydd yn meddu y balm a'i meddyginiaetl
hi. Ceisied ef bellach y peth a fyno od<

ar dy law, ni bydd dim a orchymyno yn oi

raod. Os eirch efe i ti adael tad a tb d
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ti a'i gwnei i fyned ar ei ol ef, pe byddai

en arall y byd. Os dywed efe fod yn

id i ti golli dy barch, a bod yn dlawd yn

yd er ei fwyn ef, y mae dy ymroddiad i

dota gydag ef, yn hytrach na theyruasu

ddo ; ie, i farw drosto yn hytrach na by

w

ddo. Tyred, ti fendigedig yr Arglwydd,

/ro am danat freichledau yr addewidion

;

na yr arwyddion cariad yr wyf i roddi i

law Crist, dan addaw priodas i ti yn ei

ef. Tydi yw yr enaid hapus, os oes

ar y ddaear, a ddyweddia Crist âg ef ei

i. Paid * nychu yn hwy yn dy ofnau

hrediniol. Er dy gysur, gwybydd nad

3r Crist yw dyrysu serchiadau eneidiau,

ar ol ennill eu cariad, cu gwrthod a'u

:w ymaith.
DOSB. II.

2il.) Ymofyn pa effaith y mae yr addew-
>n yn gael ar dy enaid. Y mae pawb
íd ym meddu hawl i'r addewid yn cael eu

l-newidio drwyddi. Megys y tywalltodd

an ei hâd gwenwynig i galon Efa trwy
Wid, "Ni byddweh feirw ddim;" Gen.

4, fel yr ymddygodd hi yn ebrwydd ar

hod, ac yr ymdebygodd hi i'w natur ddi-

/ ef
;
yn ddrygionus fel yntau. Felly y

ì Duw yn defnyddio addewidion yr

igyl, a elwir o'r achos yma yn hâd an-

Tedig, i genhedlu ei lun a'i ddelw

\ nghalonau ei etholedigion (2 Pedr i. 4):

ddewidion mawr iawn a gwerthfawr:

trwy y rhai hyn y byddech gyfranogion

duwiol anian." Hyny yw, y byddech
ranogion o'r fath dueddiadau a chyn-

dfau nefol,sauctaidd,ag a'ch gwnânt ch wi

debyg i Dduw ei hun. Y mae addas-

ráà yn addewidion yr efengyl, a rhin-

Id, pan eu cymmhwysir gan Ysbryd
w, i buro y galon, yn gystal ag i hedd-

u y gydwybod. "Yr awr hon," medd
st wrth ei ddisgyblion, "yr ydych chwi
lân trwy y gair a leferais i wrthych ;"

n xv. 3. Gosod, gan hyny, dy law ar dy
on, a dywed y gwir yn ddi-gel. A fu yr

ewidion yn rhinweddol i beri cyfnewid-

sancteiddiol ynot? Pa dduwiol duedd
L yn gael yn dy galon, yn amgen nag o'r

en, er pan wyt gydnabyddus â'r addew-
>n ? Y mae rhai yn defnyddio addewid-
megys naAvdd i bechod, yn hytrach na
1 yn ei erbyn. Megys y mae pechod yn
imeryd achlysur trwy y gorchymyn i

thio yn y galon anianol bob math o dra-

rant,felly y mae llawer ynymhyfhau trwy
iddewid, i bechu yn fwy eofn. Fel medd-
n ymffrostgar, a yfant wenwyîi mewn
ler ar eu meddyginiaeth rhagddo. Yn
r, pa ffordd y mae yr addewid yn gweith-
ir dy galon? Os nad yw sel yr addewid

Wgadael argraff o ddelw Duw arnat, nid
W hi yn selio i ti ddim daioni. Os nad yw
H^n magu sancteiddrwydd ynot, nid yw yn
pthi dy lawenydd. Mewn gair, os nad

2o

yw yr addewid i ti yn hâd o ras, nid yw yn
dystiolaeth am ogoniant. Ond os gelli

gael, ei bod yn gadael argraph Duw arnat,

yna y mae yn dy sicrhau o gariad a ffafr

Duw atat.

DOSB. III.

(3ydd.) Ymofyn pa beth yw agwedd dy
gaìon tuag at y gorchymyn. Mae yn bos-

sibl bod yr addewid yn felus i'th archwaeth
;

a'th fod yn troi hon fel clamp o sugr dan dy
dafod ; ond onid yw dy ddannedd yn troi yn
erbyn y gorchymyn fel pe byddai fustl neu
wermod ? Ti wnei wên ar yr addewid ; ond
pany'throddirmewn cof am dy ddyledswydd
i'r gorchymyn, yna fe allai bod ày wedd yn
newid, a gwg i'w weled ar dy rudd, fel pe

byddai Duw ryw feistr llymdost, yn yssigo

cefnau ei weision â beichiau trymion ; ac y
medrit ddymuno o'th galon, pe byddai cen-

ad i ti i'w gael, i dori gorchymyn yn awr
a phryd arall, heb fforffetio dy hawl i'r

addewid. Ond am nad oes gobaith o hyny,
yr wyt mor dirion wrthyt dy hun ag i

roddi i ti dy hun genad i ymgrymu i ryw
eilun o bleser, neu elw a osodaist i fyny yn
dy galon, ac yn gobeithio y bydd Duw yn
drugarog wrthyt, am nad wyt yn hyf arno
ond yn unig yn y peth a'r peth. Os yw yr
esgid hon yn atteb i'th drced, y nôd ymayn
wir ddarlun o dy galon—yr hyn na ato

Duw ei fod—nid oes i ti un rhan ym myn-
wes yr addewid. Y mae genym addewid
gysurus yn Salm 1. 1 5, ond y mae gosgordd
o'i hamgylch, rhag i un adyn anufudd dynu
ei ffrwyth peraidd {adn. 16) : "Ond wrth yr
annuwiol y dywedodd Duw, Beth sydd i ti

a fynegech ar fy neddfau, neu a gymmerech
ar fy nghyfammod yn dy enau? Gan dy
fod yn casau addysg, ac yn taflu fy ngeiriau

i'th ol." Ond ar y llaw arall, os gwir yw,
mai nid wrth y gorchymyn sanctaidd yr
wyt yn ddig, ond wrthyt dy hun, am nad
wyt yn gallu ufuddhau iddo yn fwy per-

ffàith ; mai nid blin genyt gadw, ond blin i

ti dori cyfreithiau Duw ; ac er bod dy droed
yn rhy fynych yn llithro, mai glynu wrth-
ynt y mae dy galon ; ac na elli orwedd lle

y syrthiaist, ond mai codi yw dy gais, i

fyned ymaith yn fwy bywiog a gwagelog

;

er dy gysur, gwybydd, enaid tlawd, fod y
parch diffuant yma sydd genyt i'r gorchym-
yn yn arwydd tra chysurus o wirionedd dy
hawl i'r addewid. Pan allai Dafydd wirio

ei gariad i'r gorchymyn, nid oedd yn am-
mheu ei hawl i'r addewid. Yn Salm cxix.

113, y mae efe yn tystio ei serch diragrith

at ddeddf Duw, " Meddyliau ofer a gaseais

:

a'th gyfraith di a hoffais. Craffwch, nid yw
yn dywedyd ei fod yn rhydd oddi wrth fedd-

yliau ofer, ond eu bod yn gas ganddo ; nid
gwell ganddo eu cymdeithas nag a fyddai
gan r haid o ladron a dorai i'w d. Ni
ddywed efe chwaith ei fod yn cadw y gyf^

raith yn gyflawn, ond ei fod yn ei hoffì, ie,



578 A CHLEDDYT YR YSBRYD,

pan oedd yn methu rhoddi ufudd-dod man-
wl iddi. Ac oddi wrth y dystiolaeth hon, a
ddug ei gydwybod am ei gariad i'r gyfraith,

y mae yn gweithredu ei ffydd yn yr addewid,
yn loew ac yn gadarn, yn y geiriau nesaf

:

"Fy lloches a'm tarian vdwyt; yn dy air y
gobeithiaf;" adn. 114.

"

DOSB. IV.

(4ydd.) Os wyt yn ammheu dy hawl i un
addewid, prawf a elli ganfod bod i ti ran
mewn un arall

; yr hyn, os gelli, y mae lle i

ti benderfynu, fod genyt hawl yn hono hefyd
yr oeddit yn ammheu yn ei chylch ; ie, ac
yn y lleill i gyd. O herwydd megys y mae
cyssylltiad grasau, Ue ceir un y mae y cwbl

:

felly addewidion hefyd, etifedd un, y mae
ganddo hawl i'r cwbl. Fe allai pan ddar-
llenech yr addewid hono :

" Gwyn eu byd y
rhai pur o galon, canys hwy a welant Dduw ;"

Mat. v. 8, bod y gweddill o lygredd, sy heb
ei 1wyr farweiddio o'th fewn, yn dy frawychu
rhag ei chymmhwyso atat dy hun, fel dy
gyfran di. Ond am yr addewid sydd gym-
mydoges iddi (adn. 6) : " Gwyn eu byd. y
rhai sydd arnynt newyn a syched am gyf-
iawnder ; canys hwy a ddiwellir." Y mae
yn bossibl bod ynot y fath deimlad o'th
euogrwydd, a'th ddiffyg o sancteiddrwydd,
ag sydd yn peri i ti addef, os bu dyn mewn
clefyd poeth erioed yn chwennych diod, neu
un wedi hanner newynu yn dymuno bwyd,
yna dy fod dithau yn erfyn am gyfiawnder
Crist i gyfiawnhau dy berson, ac am ras
Crist i sancteiddio dy natur. Fel nad elli

lai na gweled bod yr addewid yma yn llef-

aru wrthyt ti. Ac os yw hon yn perthyn i ti,

yna y mae y gyntaf a'r lleill oll i'w chanlyn.
O blegid canghenau ydynt yn yr un cyfam-
mod; ac nid yw Duw yn ei roddi yn fân
ddrylliau, ond yn gyfan, gyda yr holl
ganghenau sydd yn tyfu arno, yn gyfran i

gredinwyr'. oddi yma y gelwir hwy yn
etifeddion yr addewid: Heb. vi. 17. Nid
etifeddion ambell addewid, ond yraddewid;
hyny yw, y cyfammod, sydd yn cynnwys
ynddo ei hun holl addewidion yr efengyl.^egys y mae gafael mewn Uaw gr, er nad
yw ond un aelod, yn rhoddi gafael ar ei holl
gorph ef, am ei bod yn un â'r aelodau ereill

;

ac wrthi hi y gellir tynu y lleill; felly, os oes
genyt tithau afael ar ryw un addewid, y mae
y cwbl genyt ; ac oddi wrth yr un hono ti

elli gasglu dy hawl i'r lleill. Ac megys y
gelli di ollwng y gwin i gyd o lestr trwy un
twll, felly fe all enaid tlawd dynu cysur yr
holl gyfammod iddo ei hun, trwy un addew-
id a fyddo efe yn gallu ymaflyd ynddi, a'i

chymmhwyso. "Nyni a wyddom," medd
Ioan, " ddarfod ein symmud ni o farwolaeth
i fywyd, o blegid ein bod yn caru y brodyr;"
1 Ioan iii. 14. Bywyd tragwyddol yw huf-
en holl fendithion y cyfammod. Yn awr,
wrth deimlo yr un gras hwn o gariad—yr
ammod a gyssylltir â'r addewid yma—yn

gweithio o'i fewn, fe all Cristion tlawd
bod ei fod niewn cyflwr o fywyd a dedwj
wch. A pha ham? Am fod yr holl ra
ereill yn yr enaid sydd yn meddu hwn nie
gwirionedd; nid yw Crist i'w ranu yi
rhai hyn ; ac yn ganlynol, y neb a ddicl
iawn gymmhwyso yr addewid yma. y
ganddo hawl i'r cwbl.

PENNOD XXIX.
Pump o hyfforddiadau ar yr un acho$,

DOSB. i.

Hyffordd. 2. Cymmer beth poen (w
ddarllen yr Ysgrythyrau) i ddosbarthu
addewidion at eu priodol achosion. Y i
Duw yn gweled yn dda brofi ei saint
amrywiaeth lliosog o demtasiynau : "A
ddrygau a gaiff y cyfiawn ;" Satm xxj
19. Ac y mae amrywiaeth o addewidi
a fwriadwyd i weini iddynt gysur, a fy
yn addas i'w hamryw ofidiau. Gardd fe<

yginiaeth ysbrydol yw y Beibl, lle y
llysieuyn i iachau pob rhyw ddolur. A(
fyddai oddefnydd rhyfeddol i'r Cristi
pe casglai rai o bob math, yn enwedig y r

a brofodd yn effeithio yn fwyaf ar ei ga

(y gall ddywedyd am danynt gydag Orig
" Dyma ysgrythyr sydd yn eìddof fì");

yna ysgrifenu y cyfryw i lawr, fel y gwn
P^ysygwi' ei gyfarwyddiadauatydolurh
ac arall wrthynt eu hunain. Onid yw
ddigon i gywilyddio y Cristion, weled

t

golhaig yn gwybod am 'bob llyfr yn ei ly

gell fawr, ac am ba beth y mae yn traetl

fel y gall yn hwylus fyned at yr un a fyn<

defnyddio y materion ynddo fel y byddo
achos ? Nid oes ganddo yntau, fel Cristi(

ond un llyfr i'w fawr astudio, a hwnw
fod o'r maintioli mwyaf, etto yn abl i

wneuthur yn ddoeth i iachawdwriaeth,
hefyd yn gysurus ym mhob cyflwr ; ac (

ddylai efe fod yn gydnabyddus, os nid
cwbl, etto â rhai addewidion o bob mal
fel y gallo gyrchu atynt am gyfarwyddyc
chysur yn nydd ei gyfyngder'? A'r amí
goreu i'r gwaith yma yw, pan fyddech

t

dawel arnat yn niynwes iechyd a llwyd
iant. Y mae y meddyg yn casglu ei ddi

yn y gwanw^m i'w defnyddio yn y gaui

A'r morwr yn darparu ei offer yntau yn
porthladd cyn troi allan i'r môr. Ace
annoeth fydd i'r Cristion ystorio ei hun
addewidion mewn iechyd erbyn clefyd,

mewn heddwch erbyn peryglon i ddyfo
Hwyr yw i ddyn feddwl am redeg adreí

ymofyn am ei gochl pan fydd ar y ffon

wedi ei ddal gan y gawod :
" Y eall a ge:

fydd y drwg, ac a ymgudd ; ond y ffyliaid

änt rhagddynt ac a gospir ;" Diar. xxii. 3

DOSB. II.

^3ydd. Dal sylw ar eangder yraddewi<



YE HWN YW GAIR DUW. 579

1, Y mae y cyfammod gras yn cwmpasu

iCristion gwan yn gystal a'r cryf :"Os

(lnt, etifeddioü hefyd ;" Rhuf. viii. 17. Nid

plant o'r oedran yma a'r maintioli arall,

d os plant. Y mae gan Grist yn ei deuln

int o bob maintiolaeth ; rhai yn fychain,

>ill wedi tyfu i fynu. Os wy t yn blentyn,

vn y cryd, y mae yr addewid yn etifedd-

;th i ti : " Holl addewidion Duw ynddo

ydynt ie, ac ynddo ef Amen ;" 2 Cor. i.

" Nid oes dim damnedigaeth i'r rhai

id yng Nghrist Iesu ;" Rhuf. viii. 1.

,velwch yma mai cyílwr dyn, a'r berthynas

mae yn sefyll ynddi, sydd yn rhoddi hawl

j

addewid. Y mae rhai saint yn derbyn

ary o ras oddi wrth Grist nag ereill ; ac

ly yn fwy galluog i ddefnyddioyraddew-

ion na'u brodyr sydd yn wanach, trwy yr

n y mae ganddynt yn bresennol fwy yn

fod i mewn oddi wrth yr addewid. Ond
1 oes ganddynt fwy o ran yng Nghrist

,'r lleill ; ac yn ganlynol y mae hawl y
•istion gwan i'r addewid mor ddilys a hawl

icryf. A ddywed y troed, am fy mod yn

jlod iselaf o'r corph, ni sierydytafod drosof,

u ni ofala y pen am danaf ? . Ni a adawn
' fod yn un o'r radd wanaf ac isaf o Grist-

aogion ; er hyny, yr wytyng Nghrist, fel y
ste y troed yn y corph. Ac y mae Crist

ìdi gwneuthur darpariaeth yn yr addewid

bawb sydd yn un âg ef. Yr ydym yn

rrthuno yr addewidion pan roddom hwynt

ìdrych yn yrdraws, â llygaid ar un sant,

îb un ar y llall
;
pan y maent yn perthyn

holl saint : " Yr hwn sydd yn credu yn

Mab, y mae ganddo fywyd tragwyddol
;"

>an iii. 36. Pwy ydys yn feddwl yma 1

i hwnw yn unig sydd yn credu uwch law

nmheuaeth 1 Nag e, dybygwn. Yr hwn

dd yn erchi i ni dderbyn y gwan yn y

pdd, ni bydd iddo ei hunan ei wrthod.

DOSB. III.

4ydd. Myfyria lawer ar yr addewidion.

eth yw yr achos bod y Cristion tlawd mor

hillodedig dan ei gystudd presennol, ond

fod yn meddwl mwy am ei ílmder nag am
t addewid ? Y mae yn yr addewid y peth

ddadebrai ei ysbryd pe gallai ond serydlu

feddyliau arni. Pan lyno y plentyn an-

foad unwaith wrth y fron, ac y dechreuo

íynu y llaeth ato, yna fe dderfydd ei geram,

b fe syrth i gysgu â'r fron yn ei safn. Felly

paid y Cristion âg achwyn am ei ofid pan

caiff afael yn yr addewid, ac archwaetiiei

helusder ar ei galon : Salm xciv. 19; Yn

nlder fy meddyliau o'm mewn, dy ddi-

[danwch di a lawenycha fy enaid." Pan

|.o haid o wenyn allan o gwch, y maent oü

ìiewn terfysg yn ehedeg yma ac acw heb

irefn, hyd nes o'r diwedd y cychir hwynt

lilwaith, ac yna tarawant at eu gwaith yn

í eddychol fel o'r blaen. Ac felly yn ddiau

bydd i'r Cristion ei chael gyda'i galon ei

,.un. Duw yn yr addewid yw cwch yr enaid;

gollynged y Cristion ei feddyliau oddi yno,

ac ebrwydd yr ymderfysgant, gan ehdeg i

fyny ac i waered yn ddyc^rynedig o her-

wydd y cystudd, neu y brofedig eth sydd
yn bresennol yn ei flino ; hyd nes y gall ad-

feddwl a sefydlu ei galon drachefn ar yr
addewid ; ac yna y mae yn ail gael ei hedd-

wch a'i dawelwch gynt. Am hyn y mae
Ysbryd Duw yn galw yn ol feddyliau blin-

derog y saint cystuddiol ; ac yn eu tynu
ymaith rhag tremio ar yr hyn sydd yn eu
cythryblu at Dduw, lle yn unig y gallant

fod yn esmwyth a> thawel : Salm xxxvii. 7 ;

"Distawa yn yr Arglwydd a disgwyl

wrtho." Ac y mae Dafydd wrth gael ei

enaid (fel y golomen pan oedd yn ehedeg

uwch y dyfroedd) heb orphwysfa yn ei

gymmhell yn ol i'r myfyrdod am Dduw a'i

addewid fel yr unig arch i'w gadw : Salm
cxvi. 7 ;

" Dychwel, O ! fy enaid, i'th or-

phwysfa." Y mae calon y Cristion o'r wedd
hono, a esyd ei feddyliau mwyaf cartrefol a

safadwy arni. Meddyliau diflanedig, di-

barhau, byddant ddifyr neu brudd, nid yd-

ynt yn effeithio fawr ar yr enaid nac yn
newid ei dymmer i lawenydd na thristwch.

Nid yw na'r gwenwyn yn lladd na'r ymborth
yn maethu, a fyddo heb aros yn y corph.

Na ; dyna y pryd y mae y cystndd yn myn-
ed i'r galon, ac yn chwerwi ysbryd y Crist-

ion i ofnau aflonydd o thrwm brudd-der

;

pan fydd ei feddyliau yn mwydo yn ei ofid

o ddydd i ddydd ; pan y bydd fel y wraig

yn yr efengyl, "wedi cyd-grymu gan ysbryd

gwendid ;" fel nad yw yn gallu codi ei galon

oddi wrth y meddwl am ei groes yn ei flin-

der, i fyfyrio ar un addewid a'i llonai. Y
mae y fath rai yn ddiau i'w cael, a gedwir

yn garcharorion mor gaeth gan Satan, a'u

prudd galonau eu hunain, fel nad oes un
myfyrdod cysurus yn cael cenad i siarad nac

aros gyda hwynt. A thrachefn ar y llaw

arall, dyna y pryd y mae yr addewid yn
gweithio yn eff'eithiol ;

pan fyddo yn rhwyni
ar galon y Cristion ;

pan fyddo yn deffro

gyda hi ac yn rhodio gyda hi. Nid oes un
boen y mae yn deimlo, na pherygl y mae yn
ofni, yn gallu ei dynu oddi wrth y fron

yma ; ond
4
megys y " cerddodd Samson ym

mlaen dan fwyta mel," felly yntau dan ym-
borthi ar felusder yr addewid. Dyma Grist-

ion a gâu pan fydd arall yn cwyno ; a dreulia

amser ei gystudd yn moliannu Duw, tra y
mae ereill (sydd â'u meddyliau yn ymdywallt
ac yn gwyllto yng nghylch eu croes) yn rhy

gyffredin yn ei dreulio mewn achwyniadau

diles am eu blinfyd, a murmur tuchanllyd

sydd yn bwrw anfri arDduw ei hun. Bydd-

ed gan hyny yn ofal genyt, Gristion, i ym-

arfer â'r ddyledswydd hon o fyfyrdod.

Bydded i ti nid yn unig newid gair neu

ddau â'r addewid, fel y gwna un â'i gyfaill

a fydd yn myned heibio i'w ddrws, ond ei

gwahodd i mewn (megys y gwnaeth. Abra-
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ham â'r angylion, Gen. xviii) i aros gyda thi
nes y iuwynhaech hi yn fwy ; ie, ei chym-
mhell fel y gwnaeth y disgyblion â Christ,
i aros gyda thi^r hyd nos dy drallod. Dyma
ymarfer yn wir â DÍiw, a'r iawn ífordd i fod
yn heddychol : lob xxii. 21. Yn v íFordd
hon y codwyd ífydd y saint i'r fath radd
nes y gorfoleddent ar y trallodau erchyllaf.
" Ehwng fy mronau, (medd y ddyweddi) yr
erys fy anwylyd dros nos." Hyny yw, pan
fydd yn dywyll arni gan unrhyw raglun-
iaeth wgus athrist, hi a dreulia y nos yn
gysurus, yn y myfyrdod, am ei gariad a'i

hawddgarwch, ei degwch a'i felusder. Byth
ni ddaw y Cristion i wres tyner o gysur yn
ei ysbryd, ne3 y cymmer yr addewid i'w
fynwes i'w gynnhesu ; a hyn a wna hi yn
wir. Enaid wedi dysgu y gelfyddyd nefol
hon o' fyfyrdod, fe ymdery â llymder ei

drallod cystal a chwithau â Uyrader y gauaf
pan y byddwch yn eistedd wrth dân da, nen
yn gorwedd mewn gwely cynnlies. Hynod
yw ymadrodd Julius Palmer, merthyr Seis-

nig, " I'r rhai hyny (ebe efe) sydd a'u medd-
wl wedi ei lyffetheirio wrth y corph, fel

troed lleidr wrth gyffion, y mae yn anhawdd
marw ; ond os caiffun ei enaid o'r gadwen
hon, yna trwy gymmhorth Ysbryd Duw, ni

bydd marw yn fwy gorchest nag yfed hyn
o ddiod o'r gwpan." Ei feddwî yw, os bydd
dyn yn gallu codi ei feddwl uwch law ei

ddioddefiadau, trwy fyfyrdod ffyddiog ar yr
addewidion mawr a gwerthfawr, yna mai
peth hawdd iawn yw dioddef. Y mae enaid

y cyfryw un yn y nef ; ac enaid yn y nef ni
fawr deimla yr hyn sydd yn cyfarfod â'r

cnawd ar y ddaear. O ! chwi saint, yma y
mae yr olwg ogoneddusaf sydd i'w gweled
yr ochr hon i'r bedd ! Pan fydd yr enaid
yn sefyll ar y Pisgah yma o fyfyrdod, gan
edrych â llygad ffydd, trwy yspienddrych
yr addewid, ar ypethaumawr agwerthfawr
sydd yng nghadw iddo gan Dduw ffydd-
lawn ; hawdd pan geir yno yw diystyru
gvtg a gwên y byd. Ond Och ! anhawdd i

ni ddringo yno, y rhai yr ydym mor fyr ein
hanadl, ac mor fuan yn blino ar ychydig
gamrau i fyny i'r mynydd Duw hwn. O !

llefwn bawb gyda Dafydd, " Arwain fì i

graig uwch na mi !
" ac mewn lle arall,

" Pwy a'm dwg i'r ddinas gadarn ? onid
tydi, Dduw ? Felly, pwy a'n cyfyd ninnau
i fyny i'r mynydd uchel a sanctaidd hwn o
fyfyrdod, uwch law yr holl donau sydd yn
curo arnom oddi isod, lle ygallwn weledein
holl fwyniant daearol yn boddi, a ni ein

hunain heb wlychu troed ? Ond tydi, O !

Dduw ? Gwnai, fe wnai ein Duw hyn erom,
pe gwnaem ond ysgwyd ymaith ein diogi, a
dangos trwy ymadael â'n mandragorau ein
bod yu mawr brisio ei gyfeillach. Fy raedd-
wl y w, pe baera ond yn cilio oddi wrth y
byd, ac yn treulio mewn dirgel ddisgwyliad
wrth Dduw beth o'r amser hwnw a waa-

treffir genym ar bleserau o is radd a chi
awiad y creadur, ni a wahoddem Ysbi
Sanctaidd Duw atoni. Gosoded dyn annr
iol chwaut i fyny i'w feddyliau chwareu
ef

; a buan y bydd y diafol wrth ei bene
i'w helpio. Ac a feddyliwn ni lai na l
Ysbryd Duw mor barod i roddi llaw c^

northwyol i fyfyrdod sanotaidd ? Dià
raheu ei fod. Lleda di dy hwyliau, a'r ì
bryd a'u lleinw â'i anadl nefol. Bydd
yn offeiriad i osod y coed a'r aberth me
trefn, ac fe ddaw tân o'r nef i waered
nynt. Bydd yn ofalus i ddarparu cynni
casglu defuyddiau rayfyrdod oraddewidi
a gosod dy feddyliau ar waith arnynt ; ac
enuyn Ysbryd Duw dy serchiadau :

yr oeddwn yn myfyrio (raedd Dafydd) î

nynodd tân ;" Salm xxxix. 3. Fe gyfai
Isaac â'i briodferch yn y maes ; felly
enaid grasol â'i Anwylyd, pan el o'r neill
i rodio gyda'r addewìd'niewn dirgelaidd
fyrdodau.

DOSB. IV.

5ed. Dadleu yr addewidion wrth orse
gras. Na wahaner hyn oddi wrth y lh
Yn wir, megys nad yw cyfferi rhyw íedd)
iniaeth ragorol yn iachau ar wahân,
wedi eu cyd-dymraeru ;' felly y rhai h)
gan e\i bod yn foddion cymdeithasgar
ddylid eu didoli ond eu cyd gadw. A'r cj

arwyddiad hwn wyf yn awr yn llefaru «

dano, heb law eífaith gyffredinol sydd ga
ddo ar y lleill i gyd, y mae wedi ei g)
sylltu â'r un nesat' o'r'blaen trwy gyfat
rach enwedigol. Ofer i ni lwytho'y gwn
nad ydym yn meddwl ei ollwng aìlau.
mae myfyrdod yn llenwi y galon â defnyí
nefol

; ond gweddi sydd yn rhoddi yr ergj

allan, ac yn ei dywallt megys ar Dduw,
y gorchfygir ef i roddi i'r Cristion y cyi
mhorth y mae yn ddymuno. Yr addew
yw yr ysgrifen-law a'r weithred ym mhai
y gwna Duw ei hun yn ddyledwr i'r crea«

ur. Yn awr, er ei fod yn beth cysur i dd\
sydd yn bresennol heb arian i brynu bar
pan ddarlleno ei ysgrifeuiadau, weled lx

swm raawr yn ddyledus iddo ; etto nid h)
a ár ei angen ac a bryn iddo fara. Naj
rhoddi y weithred mewn holiad a d(
hyny i ben. Wrth fyfyrio ar yr addewi
yr wyt yn dyfod i weled fod cynnaliaei
mew^u cystudd, a gwaredigaeth o gystuè
wedi eu haddaw. Oni ddaw dira nes
bydd i ti roddi dy hawl mewn cwyn, a thrw
weddi y ffydd alw dy ddyled i racwn : "Eic
calon chwithau, y rhai a geisiwcli Dduw,
fydd byw ;" Salm lxix. 32. " Edrychasai
arno, a hwy a oleuwyd ;" Salm xxxiv. fl_
mae Duw yn disgwyl clywed oddi wrthycl
cyn y gellwch chwi ddisgwyl clywed odi

wrtho ef. Os wyt yn attal gweddi ni

rhyfedd bod y drugaredd addawedigym
ei chadw yn ol. Myfyrdod, y mae yn deby
i waith y cyfreithiwr yn astudio vr i
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ewn trefn i'w ddadleu o flaen y faingc.

an hyny, pan fyddech wedi cael golwg ar

^addewid, a'th galon yn ymserchu ar ei

rysorau, yna prysura at orsedd gras, a

aena hi o flaen Duw. Felly Dafydd :

tlm cxix. 49 ;
" Cofia y gair wrth dy was,

l yr hwn y peraist i mi obeithio."

DOSB. V.

6ed. Wedi dadleuyr addewid, gweithreda
• ffydd ar allu a ffyddlondeb Duw am y
flawniad o honi ; a hyny yn erbyn teimlad
rheswm a godant i fyny i'th ddigaloni.

blegid fel y bydd dy fiydd ar y rhai hyn,

i wan neu yn gref, felly y bydd y melus-

r a dyni o'r addewidion yn ychydig neu
. llawer. Y mae diogelwch y saint yn gor-

ìdd yn nerth a ffyddlondeb Duw, rhoddwr
addewid ; ond y mae cysur presennol a
rphwysdra enaid cystuddiedig, yn cael ei

iwyn i mewn trwy fod ffydd yn gorphwys
Dduw fel y cyfryw. Yn ganlynol, er fod
holl rai crediniol allan o berygl, pan yn
cyflwr mwyaf athrist a all ddigwycld
iynt, etto y mae gormod o honynt dan
aau a phrudd-der ysbryd, ara fod eu fíydd
gweithredu yn wanaidd ar Dduw cadarn;
ofnus ac yn ammheus ar Dduw ffydd-

vn : "Pa ham yrydych yn ofnus, O chwi
yehydig ffydd ?" Mat. viii. 26. Chwi a
slwch yr agen a ollyngodd y dwfr i raewn
uddo eu hysbrydoedd

;
ychydig ffydd oedd

nddynt. Nid yr hyn ydyw Duw ynddo
hun, ond yr hyn a fydd ein hamgyffred
esennol am Dduw, sydd yn heddychu ac
i cysuro enaid mewn mawr gyfyngder. Os
!dd dyn yn ofni i'r t syrthio ar ei ben
rwn ystorm, er iddo fod yn ddiysgog fel

çraig, etto ni esmwytha hyny ei feddwl,

S y coelia ei fod felly. Pe byddai dyn
n nawdd cyfaill ffyddlawn : os bydd ei

n er hyny yn llawn o ofnau a drwgdybiau
i

gwrthwyneb—y bydd iddo o'r diwedd ei

ael a'i wrthod, y mae ÿn rhaid fod byw-
hwn yn anghysurus, er mai yn ddiachos.

i

a weli ynte y fatb beth o bwys yw cadw
fyny rym a bywiogrwydd dy ffydd ar
idernid a gwirionedd yr addewidion ; ac
,
wyt yn dymuno hyn, anfon ymaith

imlad a rheswm o fod yn gynghorwyr i

Pa fodd y bu Abraham heb ysgogi yn
iffydd, er annhebyced i ddyfod i ben oedd
I addewid ? Y mae yr apostol yn amlygu :

Sfid ystyriodd ei gorph ei hun ;" Rhuf. iv.

L A pha beth a barodd i Zachaiias bet-
po ? Fe gymmerodd deimlad yn gynghor-
r ; a meddyliodd ei fod yn rhy hen i'r fath
jwydd tra rhyfedd fod yn wir. Dyma
;nwyn i ffydd, ac i'n cysur yn ganlynol
pwn dydd o drallod. Ehy dueddcl ydym
i
Thomas i ddwyn ein ffydd ar benau ein

jsedd ; a pheidio ymddiried i Dduw ym
jiellach nag y gall ein llaw o deimlad gyr-
|edd. Nid pell y gall teimlad gyrhaedd

;

I

nid llawer pellach y gall llygad cibddaU

rheswm ganfod. Y mae Duw yn fynych ar
ei tfordd i gyflawni addewid, a dwyn new-
yddion hyfryd i'w weision trallodedig, pan
y bydd teimlad a rheswm yn barnu eu cyf-

lwr yn ddiobaith. Y mae y tri hyn, teimlad,
rheswm, a ffydd, yn wahanol, ac ni ddylid
eu cymmysgu. Gwyddom rai pethau wrth
synwyr teimladol, y rhai ni ddeallwn y rhes-

wm am danynt ; megys y maen-tynú yn
dwyn yr haiarn ar ei ol ! pryd nas gallwn
ddywedyd pa ham y metel gwael hwnw ac
nid aur. A'r un modd am y nodwydd yng
nghwmpawd y morwr yn troi at y gogledd
yn hytrach nag un pwynt arall. Ehai peth-

au a ddeallwn wrth reswm, nad yw ein syn-
wyrau teimladol yn gallu eu dirnad ; megys
fod maintioli yr haul yn fwy na chwmpas y
ddaear

;
yr hwn y barnai y llygad y gellid

ei guddio agos â het. Ac y mae pethau
ereill yn eglur i ffydd, er eu bod yn chwith
a dyrus i deimlad a rheswm hefyd. Yn yr
ystorm ddychrynllyd hono {Act. xxvii), pan
oedd teimlad a rheswm yn barnu fod " pob
gobaith y byddent gadwedig wedi ei ddwyn
oddi arnynt" {adn. 20), fe wyddai Paul
wrth ffycìd "na byddai colled am einioes

un. Cymmerwch gysur ; canys yr wyf fi

yn credu i Dduw mai felly y bydd, yn ol y
rnodd y dywedwyd i mi ;" adn. 25. Pan
darawodd yr angel ystlys Pedr, ac y dywed-
odd wrtho am gyfodi yn fuan a'i ganlyn ef,

ni chafodd teiralad a rheswm*genad i wrth-
ddadleu am amrahossibbrwydd y peth, pa
fodd y cerddaf a minnau mewn cadwynau ?

neu i ba ddiben pan y mae porth haiarn ar
ein ffordd ? Ond codi a wnaeth, a dyna ei

gadwynau yn syrthio ; canlynodd ef, a dyna

y porth haiarn yn ymagor iddynt o'i waith
ei hun. Na ddywed, Gristion tiawd, Y mae
yn amrahossibl dioddef y cystudd yma, neu
fyned trwy y brofedigaeth acw. Canlyned
ffydd yr addewid, ac fe ddattoda Duw gylym-
au rheswm a theiralad. Y mae Luther yn
peri croeshoelio y gair hwnw—" pa ham."
Ufuddhâ i'r gorchymyn, a phaid a gofyn
rheswm pa ham y mae Duw yn ei erchi. Ac
y mae cymmaint o achos peri i'r Cristion

mewn cystuddiau a themtasiynau trymion,
groeshoelio y gair " pa fodd." Pa fodd yr
áf trwy y blinder yma ? y safaf yn y rhuthr
acw ? Ymaith â'r pa fodd yma. Oni rodd-
odd y Duw mawr a ffyddlawn i ti addewid-
ion ddigon i esmwythau dy galon o'r ofnau
a'r gofalon afreidiol hyn ? pan y dywed
wrthyt, " Ni'th roddaf di i fyny, ac ni'th

lwyr adawaf chwaith. Digon i ti fy ngras i.

Nis gall dim ein gwahanu ni oddi wrth gar-

iad Duw, yr hwn sydd yng Nghrist Iesu ;"

ynghyd â llawer yn chwaneg o ymrwymiad-
au cysurus o enau pur wirionedd, i sefyll

rhyngot a phob niwed. Pa ham ynte yr
ymflini yng nghylch y mynyddoedd o an-
nhebygoliaeth ac anhawsdra, a gyfyd teiml-

,

ad a rheswm cnawdol i fyny, i dywyllu y
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cysur o'th waredigaeth i ddyfod ? " Cau y
ffenestri i fyny, ac fe fydd y t yn oleu,"
fel y dywed y ddiareb Iuddewig. Na farna
wrth deimlad dhd wrth ffydd, am y Duw
anfeidrol ; ac yna ni'th frawychir gan y
bwbachod hyn. " Gwaith grymusaf y deall-

twriaeth yw credu pethau annhebygol, fel

mai gwaith grymusaf y serch yw caiu peth-
au y mae poen a gwaradwydd yn eu canlyn,"
medd Parisensis. O herwydd megys yr
ydym yn yr olaf yn ymwadu â'ntueddiadau
anianol, sydd yn unol â chig a gwaed ; felly

yn y blaenaf, yr ydym yn ymwadu â'n rhes-
ymiadau anianol, sydd am ddadleu yn erbyn
grym a gallu Duw.

PENNOD XXX.
Yn terfynu y traethiad ar y darn yma d chy-
nghor i weinidogion ; i ba rai y gorcìiymynwyd
y cleddyj hwn yn enwedigol.

Befn. I Weinidogion. Yn eich dwylaw
chwi y rhoddwyd y cleddyf hwn—y gair

—

mewn modd enwedigol ; i chwi yr ymddir-
iedwyd am y weinidogaeth o hono. Nid
ydyw Duw wedi ei adael at yr antur i

bawb, fel y gall y neb a fyno bregethu yr
efengyl. Gwaith i bawb, nid yw waith i

neb. Gan hyhy, y mae efe wedi gosod i

fyny alwad barhaol a gweision yn ei eglwys,

i fod dan y gorchwyl hwn, ac hefyd dan
rwymau i roddi cyfrif am dano : 2 Cor. v.

19 ;
" Wedi gosocì ynom ni air y cymmod."

Fel y mae brenin yn gosod y neb a welo yn
dda yn genhadwr iddo. " O Timotheus, cadw
yr hyn a roddwyd i'w gadw atat ;" 1 Tim.
vi. 20. Gwelwch, a chrynwch wrth y siars

a roddwyd yn eich dwylaw. Negeswyr y
Duw mawr ydych, i ymddiddan â phechad-
uriaid truain am dragwyddol heddwch, tuag
at ei ddwyn i ben yn ol rheolau yr efengyl.

Ei isweithwyr ydych, i adeiladu ei deml yng
nghalonau dynion ; ac i osod pob maen wrth
gyfarwyddyd ei air. Ei oruchwylwyrhefyd,
i roddi i'w deulu eu rhanau mewn pryd

;

a'ch holl gyfluniaeth i fod allan o'i drysor-
dy ef. Mewn gair, ei fugeiliaidydych, i ar-

wain a phorthi ei braidd ; a hyny yn ei bor-
feydd breision ef yn unig. Yn awr, os bydd
yr heddwch heb ei ddwyn i ben, sicr yw y
gelwir y negeswr i holiad pa le y maè y bai
yn gorwedd. Os bydd y t heb ei adeiladu,

neu yn adfeilio, gwae i'r gweithiwr diofal.

Os bydd y teulu yn newynu, pa esgus a wna
y goruchwyliwr ? Os bydd y defaid yn
crwydro, neu yn meirw o'r haint, gan bwy
y gofynir tâl am y golled ond gan y bugail
diles ?

Bellach tuag at i chwi iawn lenwi y Ue
cyhoedd hwn, nodaf yn unig ddwy ddyled-
swydd sydd yn gorwedd arnoch mewn perth-

vnas i'r gair a roddwyd yn eich dwylaw ; i

ì'w chyflawni yn eich ystafell, a'r Uall^
eich pulpud.

DOSB. i.

laf. Yn eich ystafell, ymarferwch â ga
Duw. Yr hyn a ellir ei gyfrif yn y Crh
ion cyffredin yn ddyfalwch i ddarllen
chwilio y Beibl, gellir ei farnu yn ddiofci

wch yn y gweinidog. Y mae astudio
;

Ysgrythyrau nid yn unig yn rhan o'n galwi
gyffredinol (fel ereill), ond o'n galwad neil

duol hefyd
; yn yr hon y dylem fod yn ddyf

o'r naill ben i'r wythnos i'r llall. Fel yr

y llafurwr allan yn ddibaid â'i gaib a'i ra^

i wneuthur ei orchwyl beunyddiol yn
maes, felly y mae yn perthyn i weinid(
fyned a chloddio ym mwnglawdd yr Y
grythyr. Nid darllen pennod yn awr
phryd arall sydd iddo ef fel y bydd achosic

bydol yn caniatau, neu ddwyn ychydi
amser oddi ar ei astudiadau ysgolheigaid
ereill i edrych i'r Beibl ar gip ac ymada
ar hyny, ond rhaid ei fod yn orchwyl gai

ddo i barhau a llafurio ynddo. Pe bydd
gyfarwydd yn y cwbl a ysgrifenodd Plat
Aristotle, a'r lleill o dywysogion dyno
ddysg, ac yn gallu cynnwys y celfyddyda
oll yn dy ddealltwriaeth, ond yn anghyr
nefin â gair cyfiawnder, ti fyddit annysgedi
yn ol barn Paul ; mor anaddas i fod y
weinidog ag yw un a ddarllenodd y gyl

raith drosti i fod yn physygwr, heb wybo
am y gelfyddyd yma. Nid fy mwriad yi

maethu gwag-dyb y meibion anwybodaet
hyny a gyfrifant ddysgeidiaeth ddynol y
afreidiol o addurn i weinidog. Yn ddiat

heb hon, ni aem yn fuan i'n hen drosgl-iait

anwybodus yn ol. Mi a ddarllenais am ú-

Beda, a gynghorai Francis i. o Ffraingc
(

hyny pan oedd Buddaeus ddysgedigynbres
ennol) i droi heibio ei frenhinol fwriad o oso

i fyny broffeswyr ieithoedd yn ei brifysgo

gan cìaeru mai yr iaith Roeg oedd ffynnone!

pob heresiau. Ond fe gafwyd allan na«

oedd y gr ei hun yn deall un gair o Roeo

Yn wir, nid oes ond 3
rchydig, neu neb, yi

yn siarad yn erbyn dysg, oddi eithr y rha

na feddant gymmaint o honi ag i rodd

iddynt wybod ei defnydd. Ni feiddiaf 1

beri i weinidogion (fel y gwnaeth rhai phan

aticiaid) lesgi eu llyfrau i gyd ond y Beibl

Na, oncí mi a'u hannogwn hwy i'w brisi

uwch law eu holl lyfrau ereill, ac i dueddi

pob astudiaeth arali i'w haddurno â gwy
bodaeth ysgrythyrol. Fel y wenynen syd(

yn ehedeg i bob cr o'r ardd, ac yn dwyi

yr holl fôl a gaffo oddi wrth bob blodeuyi

ynddi i'w chwch ; felly y dylai gweinidoj

redeg dros ei holl lyfrau ereill, a defnyddü

y materion ynddynt er ei g)iinorth">Vyo uwcl

ben hwn ; megys y darfu i'r Israeliaid oflf-

rwm yr arian a'r tlysau a fenthyciwyd gai

yr Aiphtiaid, at wasanaeth y babell. Yf

mae ymadroddion da philosophyddion (eb
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uya addurnau i Gristionogion. A sicr

K gellir benthycio hyd yn oed ganddynt

v y fath dlysau a weddant i glust Crist-

I ond eu puro a'u nawseiddio drwy yr

fcryl. Fel hyn yr oedd yn achos y "for-

rj'a gaethgludid ; ar ol eillio ei phen,

)jai hewinedd, a newid ei dillad," fe allai

io Israel ei chymmeryd i'w fynwes;

:

1. xxi. Crefydd a dysgeidiaeth a gyd-

jwiasant. Fe fu y goleu a ddygodd

tjmus i'r ysgolion yn gynnorthwyol i

1- Luther yn yr eglwys. Ond i ddy-

SLlyd at yr annogaeth niewn llaw. O !

jrLed i ni sydd yn weinidogion yr efengyl,

>íi ein hunain i astudio y gair. Nid yd-

Ini, megys y dywedodd un yn gym-
Iys, ond brodyr ieuengaf i'r apostolion.

Idawyd doniau gweinidogaethol iddynt

Igan Grist, fel etifeddiaeth gan dad i'w

Iiynaf a'i etifedd. Ond rhaid i ni weithio

jfein bywoliaeth. Yr oeddynt hwy yn
leu gwybodaeth o'r gair, fel lacob ei gig

I at eu llaw heb hela ; ond os mynwn ni

Ipdmeddwl Duw, rhaid i niei olrhainall-

|i ddyfal. Ond cofiwn gymmeryd gweddi
i. ni bob amser. Yr wyf yli sicr mai
m siars Paul i Timotheus, " Gln wrth
Uen;" 1 Tim. iv. 13. Bydd ddyfal
l dy íyfr, ! Timotheus. Ac yn adn.
"Myfyria ar y pethau hyn, ac yn y
lau hyn aros;" a chraíFwchpa ham, "fel

Irddo dy gynnydd yn eglur i bawb ;"

m yw, fel y byddo yn amlwg i'th wran-
mv dy fod yn bregethwr cynnyddgar.
flpa fodd y cynnyddai y bobl, oni wna y
ínidog ; a pha fodd y cynnydda efe,

I f i mewn yn feunyddiol fwy nag y
I yn ei dywallt allan 1 Y mae yn rhaid
Iweinidog hwnw fod yn gwario ei ystôr,

I heb ddim yn dyfod i mewn oddi wrth
lach barhaus yn ei ystafell. Oni fwyty
Immaeth fwy nag un arall, gall yn fuan
lyn ei hun a'r plentyn i ddarfodedigaeth.

Iys gan hyny na fynem weled yr eneid-

Iwrth ein bronau yn nychu o eisieu llaeth,

B.i ein hunain yn ddifîÿgiol yn ein gorch-

B bydded i ni ymegnio am i'n hennill fod
líyfatteb i'n traul. Astudia a gweddia

;

dd'ia ac astudia drachefn. Na feddwí
ft'fod dy waith am yr wythnos pan ddar-
|lo y Sabbath. Cymmer dy anadl am
Hfdig, a dychwel at dy lafur ; fel yr hau-
Hi eistedd ym mhen y tir i orphwys en-

B, ac yna a gyfyd i fyned o flaen ei aradr
jhefn. Y mae i ni achos i fod yn fwy
rain o'n hamser nag ereill, am fod ein

1 ynddo yn llai ; nid oes neb yn dy
lyf nad oes iddo ran ynddo. Yr ydyni
íladron at eneidiau ein pobl pannafydd-
îjyn eu hwsmonaethu yn y modd goreu er

tües: "Y mae pob peth yn eiddoch chwi;
flun bynag ai Paul, ai Apolos, ai Cephas ;"

i loch chwi er gwasanaeth eich ffydd. A
Itad dan rwymau i hwsmonaethu ei dda

a'i amser, er darbod dros ei blant ? Ac oni

ddylai tad ysbrydol feddu cariad mor natur-

iol at ei bobl ? Pe baent hwy ond yn deall

y fath lafur trwm sydd yn y gwaith i feddwl
a chorph, hwy a roddent fwy o dosturi ac o
galondid i'w gweinidog ynddo. Cynnhyrfed
Duw i hyny eich calonau chwi, a fendith-

iodd efe â gweithwyr ffyddlawn. Byddwch
gynnorthwywyr iddynt yn eu llafur drosoch

trwy eu hesmwythau o'u gofalon bydol
drostynt eu hunain. Fe all rhai pobl ddiolch

iddynt eu hunain nad yw eu harlwy ddim
gwell ; am eu bod yn achos o aflonyddiad y
gweinidog yn ei waith, ac o'i osgoad oddi

wrtho ; o herwydd trwy wasgu arno yn ei

fywoliaeth, y maent mewn ystyr yn ei gym-
mhell i droi yn fydolddyn. Ac y mae yr
amser a ddylai efe dreulio yn darparu bara
i'w heneidiau hwy, yn cael ei roddi allan i

ennill bara i gyrph ei dylwyth.
DOSB. II.

2il. Yn y pulpud, hwn fyddo dy unig
gleddyf ; a thrin ef mewn ffyddlondeb.

Cofia genadwri pwy sy genyt, a thraetha hi,

Yn (laf.) Mewn purdeb. Yn (2il.) Gyda
hyfder.

(laf.) Mewnpurdeb: a hyny mewn ystyr-

iaeth driphlyg. Yn bur oddi wrth gyfeil-

iornad ; yn bur oddi wrth ddrwg nwydau ;

yn bur oddi wrth ysgafnder ac oferedd.

(1.) Yn bur oddi wrth gyfeiliornad. Paid
a'i gyfrif yn ddigon bod dy destyn yn Ys-
grythyr, ond bydded y cwbl o'th bregeth

hefyd yn gyfryw ; fy meddwl yw, yn unol
â'r Ysgrythyr. Cenhadwr ydwyt, ac felly yn
rhwym wrth hyfforddiadau dy feistr. Go-
chel dywallt dy freuddwydion a'th ddych-
ymmygion gwael dy hun yn enw Duw

:

" Yr hwn y mae ganddo fy ngair, llefared fy

ngair mewn gwirionedd" (ler. xxiii. 28);

hyny yw, yn bur, heb ei gymmysgu a'i an-

urddo â'i freuddwydion ei hun : dyma y
modd y mae yn esbonio ei hun, " Beth yw
yr ûs wrth y gwenith," medd yr Arglwydd.
Us ydyw y cwbl ond a fyddo yn bur air

Duw ; a pha beth a dâl y fath gymmysg ?

Y mae lle i'r fath un ofni rhag i Dduw o'r

nef roddi y celwydd iddo tra y mae yn y
pulpud. O ! paid a gosod argraff Duw ar

dy fetel dy hun. Oes ucheldybus yw hon,

a llawer sydd yn rhy anhawdd eu boddloni

ar wirioneddau eglur y Beibl. Ac y mae
rhai, i foddio eu harchwaeth flysig, wedi
ehedeg at y fath opiniynau uchel, nesaethant

allan o olwg ar y Beibl, ac y dygasant eu

hunain ac ereill i'w canlyn i gyfeiliornadau

enbydus. Bydd sicr fod dy bwngc yn wir-

ionedd cyn ei osod o flaen dy bobl. Os
myni chwareu y meddyg ymffrostgar (mount-

ebanfc), paid a chymmeryd dy chwareule yn

y pulpud. Na wna brawf ar eneidiau dy
wrandawyr drwy draddodi iddynt yr hyn a
t'yddo yn ammheus, ac heb eu profi yn ffwrn

y gair. Gwell i ti eu porthi âg athrawiaeth
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iachus, pe byddai ond â bara haidd, nag wrth
geisio dysglaid bellenig, i ti gyfaríod â
bresych gwylltion a ddwg angeu i'w cro-

chan.

(2.) Yn bur oddi wrth ddrwg nwydau.
Lle anweddus yw y pulpud i dywallt anfodd-
ogrwydd a cîigder. Gochel y tân dieithr
yma. Bhaid i wr Duw fod yn llariaidd a
rawyn ; a'i eiriau mewn mwyneidd-dra
doethineb. Yr olew a bair yru yr hoel heb
hollti y bwrdd. Nid ydyw y gair byth yn
treiddio yn fwy rhwydd i'r galon na phan
fyddo yn disgyn yn fwyaf tyner :

" March-
oga yu llwyddiaunus, o herwyddgwirionedd
a lledneisrwydd ;" Salm xlv. 4. Bydd mor
llymag y gelli wrth bechodau dyuion, ond
i ti fod yn dyuer at eu heneidiau. Os wyt
yn cymmeryd gwialen cerydd yn dy law,
gâd iddynt weled mai cai iad, ac nid digder,

sydd yn rhoddi y ddyrnod. Y mae mam-
maethod yn ofalus rhag poethi eu llaeth, am
y gwyddant y bydd iddo fagu gwaed drwg
yn y plentyn a'i sugno. Goreu yn wir y
tardd pregeth allan o galon wresog ; ond os
ä poethni annhymmerus i'w cbanlyn, hi a
fag waed drwg yn meddyliau y gwrandawyr

:

a rhngfarn at y person a bair iddyut daflu y
llaeth i fyny. Diau nad ydwyí yn dywed-
yd yn erbyu sel mewn gweinidog, cyhyd y
byddo oddi uchod, yn bur ac yn heddychol.
Cadw dy holl wres i Dduw, ac na threulia
mo hono yn dy achos dy hun. Ehyfeddol
oedd llarieidd-dra Moses yn yr ystyriaeth
ynia. Ammharch mawr a gafodd efe ; a
hyny gan y rhai yr oedd iddo leiaf o le i'w
ddisgwyl—gan Aaron a Miriam {Num. xii.

3), ond ni thaflodd efe y sen yn ol; ei achos
ei hun ydoedd, a digou oedd bod Duw yn
clywed. Ond pan wneid trosedd union-
gyrchol yn erbyn Duw, gallai y gwr llar-

iaidd hwn fod yn llawn o dfin :
" Pwy sydd

ar d yr Arglwydd ? deued ataf fi ;" Ecsod.
xxxii. 26. Hwnw a all gymmeryd y rhyddid
mwyaf wrth geryddu am bechodau yn er-

byn Duw, sef yv hwn a gymmer y rhyddid
lieiaf yn ei achos ei hun, ag sy ganddo
fedd yn barod i gladdu pobsarhâd ymaeefe
ei hun yn ddioddef.

(3.) Yn bur oddi wrth ysgafnder ac ofer-

edd. Y mae gair Duw yn beth rhy gyssegr-
edig a phregethu yn waith rhy barchedig i

gellwair â hwynt, fel y gwna rhai ; nid yw
pregeth ganddynt ond ffraethder synwyr-
gall, ac araeth wych a disylwedd. Pa beth
yw hyn i'r gorchwyl o bregethu ? Ehy
debyg ydyw eu pregeth i faban plant
bach, yrhwn, oscymmerwchygwisgiadyni-
aith, ni bydd yn werth dim. Diosgwch ym-
aith yr araeth hon, tynwch ymaith y dy-
wediad trwsiadus, ac yna ni bydd dim yn yr
ymddiddan. Os meddyliwn wneuthur lles,

rhaid i ni ddyfod, nid yn unig mewn gair,

ond gyda nerth. Ni chyffry Satan er mií
o'r fath ffaglau clindarddach. Tyn gan

nyny y cleddyf o'th wain wych dy hu
tharaw â'i fìn uoetli. Dyma yr unig tfj

i ti wanu cydwybodau dy wrandawjl

|

thynu gwaed o'u pechodau. Nid wyf
|

yn dywedyd yn erbyn gwneuthur defi

! o'r doniau a gyfranodd Duw i neb : na
í
erbyn Uunio ac addasu eiu hymddiddau

! y byddo yn fwyaf tebygol o weithio i me 1

,
serchiadau a meddyliau y bobl, trwy y

j

byniad y mae yn gael gyda'r glust. Y
hyn yn ddyledswydd :

" Am fod y preg
wr yn ddoeth, chwiliodd am eiriau cymi
adwy;" Prtg. xü. 9, 10. Nid rhyw g
mysgedd trwsgl a didrefu yn cael ei oso<

anweddaidd ger bron cynnulleidfa, rha|

goginiaeth awga beri gwrthod y bwyd.
mae yr apothecari yn cyinuiysgu ei dd
feddyginiaeth, fel y gallo ei ddyn cla

hyfed gyda llai o wrthwynebiad, €
gyda pheth pleser ; ond etto fe gymmer
rhag gwanhau ei heffaith rinweddol ^

ei gwneuthur yn rhy foddhaol i'r archwj
Megys mai geiriau cymmeradwy oedd
felly yn union hofyd, " geii iau gwirioned
adn 10.

(2il.) Megya yn bur, felly hefyd gyda'
der rhydd. O ! gochel gaethiwo gair I

i'th chwant dy huu, nác i ewyllys neb a

pe byddai y mwyaf yn dy bíwyf :
" Yr

ych yn disgwyl mewn goruchwylwyr gae

yn ffyddlawn ;" 1 Cor. iv. 2. A thuaj

yr hwn sydd yn ei roddi ar waith •_
ffyddlondeb pregethwr yn sefyll. Peth
annhebyg yw i oruchwyliwr, wrth ranu
borth, aìlu boddio holì weision y t: 1]

fydd diolch y fath swyddwyr pan wnelot
gwaith yn oreu. Gwaith anorphenol ac

lesol yw ceisio boddio dynion. Ni -1

geiriau dyn dy esgyrn. Physygwr doet

gais wellau, ac nid boddhau, ei ddyra <

Yr hwn sydd yn ei glefyd yn senu f
wydd chwerwder y feddyginiaeth, fe ryt

ti ddiolch am dani wedi dyfod yn iach.

mae yr apostol yn myned heibio i fai

dynion fel peth diystyr, rhy ysgafn o b

i'w rwystro ef ar ei waith : "Geny
bychan iawn yw fy marnu genych ch\

adn. 3 o'r lle a enwyd uehod. Fel pe
wedasai, Fe wybyddir yn y dydd mawr,
ddelo fy meistr i gyfrif â mi, a fuom ff;

lawn ai nid do ; ac y mae yn ddigon bu
mi gael rhyddhau fy enw, pan fydilo ef

amddiffyn ei enw ei hun. Diammheu ei

yn demtasiwn gref i Miceah, pan oedd
ad Ahab trwy hudoliaeth yn ceisi»

ddwyn yn ei genadwri at feddwl y brei

ond craffwch ar ei atteb gonest, " Fel

byw yr Arglwydd, yr hyn addywedoyr
glwydd, hyuy a lefaraf fi." Y mae rna

meddwl mai Miceah oedd y proi

hwnw a ymddieithrodd ac a gyhoedd
farn yn erbyn Ahab am ollwng Benhí

yn rhydd ; ac mai o'r carchar yr oed<

oael ei alw yn bresenuol ; o blegid y
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renin yn peri ei ddwyn ef yn ei ol at Am-

u y tywysog : 1 Bren. xxii. 26. Os felly,

t oedd gan Miceah gyfle i gael ei ryddid, a

Lfr y brenin i'w ganlyn ; etto, i'r daeardy

lr aeth yn ei ol yn hytrach na darostwng y

air i chwant Abab. Yr oedd Paul dduw-

,1 yutau o'r un meddwl, " Yn yr hon (sef

r efengyl) yr ydwyf yn goddef cystudd

yd rwymau fel drwgweithredwr ;
eithr

iir Daw nis rhwymir." Fel pe dywedasai,

íi pharant byth i mi gaethiwo hwnw nac

ncr ngharchar nac wrth y blocyn. Diam-

i-iheu y gallasai Paul fod yn rhydd pe yr

[mfoddlonasai i'r gair fod yn rhwym ; ond

E oedd efe yn rhy ffyddlawn i brynu ei

ilfddhâd â charchariad y gwirionedd, trwy

idistawrwydd pechadurus. Os bu enoed

ta amser o brofedigaeth i weinidogion, ac

Lgen eu cyffroi i gadw gair amyneddDuw,

i| mae hyny yn ein hoes ni—dyddiau diw-

bdaf gwaddodlyd y byd, am y rhai y pro-

jhwydwyd na wna dynion ddioddef athraw-

jLeth iachus. Yn awr, gan hyny, y mae yn

lofyn mawrfrydigrwydd ysbryd mwy nag

fìl cig a gwaed ei roddi iddynt. Nid yw
ín Uawer o brawf i weinidog lefaru y gwir-

fmedd yn hyf ym mhlith ei gyfeillion, ond

|m mhlith y rhai a'i diystyraut ac a lidiant

l^rth y genad am diaddodi ei genadwri.

jlyn a wnaeth gyffes ein Iíarglwydd mor

Ugoneddus :
" Yr ydwyf yn gorchymyn i ti

Iter bron Duw, yr hwn s) dd yn bywhau pob

ieth, a cher bron Crist Iesu, yr hwn dan

3>ontius Pilat a dystiodd broífes dda : gadw

|t honot y gorchymyn hwn yn ddifeius, yn

Idiargyhoedd, hyd ymddaugosiad ein Har-

|;lwydd Iesu Grist ;" 1 Tìm. vi. 13, 14. Ger

î>ron Pilat yr oedd, gelyn gwaedlyd iddo ef

tl'r gwirionedd yr oedd yn dwyn tystiolaeth

ddo. Gan hyny, da y dylai ein pobl ein

jbddef, pan lefarom yn hyf yn enw Duw,

i)

, er i ni ddyfod ar eu traws ac i'n cenad-

Jvri wneuthur chwalfa yn eu cydwybodau.

ilì' mae hyny yn perthyn i'n swydd ni :
"Mi

líith roddais di yn dr ac yn gadernid, i

liarybod ac i brofi eu ffyrdd hwynt ;" Ier. vi.

\Ì7. Os bydd gwarant yn llaw swyddwr i

'lìhwilio eich t, ni ddylech ddigio wrtho am
ilimeuthur ei waith ; o herwydd na feiddiwch

Ibefyll rhyngddo ef a digder y brenin, pe

ibyddai iddo esgeuluso y peth.

EPHESIAID vi. 18.

"Gan weddio bob amser âphob rhyw weddi adeis-

yfiad yn yr Ysbryd, a bod yn wyliadwrus at hyn

j
yma, trwy bob dyfal-bara, a deisyfiad dros yr holl

I
saint."

1 Darfu i ni o'r diwedd osod y Cristion ger

eich bron yn ei arfogaeth ; ao yn awr nid

oes dim yn eisieu i'w wneuthur yn ymladd-

wr medrus ac yn goncgwerwr, ond presen-

noldeb ei Gadben i'w arwain ym mlaen, a'i

ddwyn ymaith gydag anrhydedd trwy ei

ddoeth dywysiad. Yr hyn fel y gallo ei

gael, y mae yr apostol yn ei osod ar weddi,
" Gau weddio bob amser, &c. Fel pe dy-

wedasai, Gristion, y maegenyt yn awr arfog-

aeth Duw ; ond gochel anghofio galw Duw
yr arfogaeth hon i'th gymmhorth, trwy

weddi ostyngedig, rhag, er hyn i gyd, i ti

gael y gwaethaf yn yr yrnladdfa. Yr hwn
sydd yn rhoddi i ti arfau yn unig a all dy

ddysgu i'w trin, a'th alluogi i orchfygu wrth

eu trin. Nid wyf heb wybod fod rhai yn
gwneuthur gweddio megys arf, ac yn ei gyf-

rif fel darn o'r llawn arfogaeth. Y gwirion-

edd yw, nid oes ond gwahaniaeth bychan, yni

mha ystyr bynag ei cymmerwn, pa un ai fel

darn o'r arfogaeth ai fel dyledswydd a rnodd-

ion angenrheidiol at drin ein harfogaeth.

Y ffordd olaf hon a ddilynaf fi : mewnrhan
am nad yw yn cael ei gyffelybu i un darn o

arfogaeth ddefuyddiol, "fel y mae y lleill oll ;,

ac hefyd, am ei fod yn ymddangos megys

wedi ei gyssylltu, nid â'r geiriau o'r blaen

vn unig, ond â'r hyn oll a ddywedwyd yng
îigbylch yr arfogaeth ; ac wedi ei cliwanegu

fel dyledswydd gyíìredinol, sydd â'i heíiaith

yn cyrhaedd yr hoîì ddas nau a ra^-grybwyll-

wyd"; ac fe ellir ei ddarllen ýnghyd â phob

darn. Cymmerwch wregys gwhionedd,

"Gan weddio â phob rbyw weddi," &c.

"Gwisgwch ddwyfroneg cynawnder," gan

weddfo â phob rhyw weudi, &c; a'r un

modd am y lleilL Fe ryda arîogaeth y
Cristion oddi eithr ei lanhau a'i loewi âg

olew gweddi. Yr hyn ydyw yr agoriad i'r

awrlais, hyny ydyw gweddi i'n grasusau
; y

mae yn eu dirwyn i fyny ac yn eu gosod i

gerdded. Yn y geiriau, sylwch

1. Ar y ddyledswydd orchymynedig,

Gweddi ;
ynghyd â diben ei happwyntiad,

sef i fod yn gynnorthwy i'n holi rasusau, ac

yn foddion i ddwyn ym miaen ryfel yn er-

byn pechod a Satan.

2. Cyfarwyddyd i weddio, Ue y'n hadd-

ysgir pa fodd i gyflawni y ddyledswydd hon,

mewn chwech o oenau gwahanol.

laf. Amser gweddi. " Gan weddio bob

amser.'
,

2il. A pha fath weddi : "A phob rhyw

weddi a deisyfiad."

3ydd. Yr egwyddor du mewnol o ba un y
mae yn rhaid i weddi darddu :

u Yn yr Ys-

bryd."
4ydd. Y wyliadwriaeth ì'w gosod yng

nghylch y ddyledswydd o weddi :
" Bod yn

wyliadwrus at hyn yma."

5ed. Y dianwadalwch diflin ì'w arfer yn

y ddyledswydd :
" Trwy bob dyfal-bara."

6ed. Eangder y ddyledswydd ; neu yper-

sonau dros ba rai yr ydym i wedd'io :
" Dros

yr holl saint,"
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Defnyddioldeb ac angenrheidrwydd gweddi er am-
ddiffyniad y saint yn eu milwriacth : ac un
rheswm am y pwngc.

Ni a ddechreuwn gyda'r cyntaf—y ddyled-
swydd yn g)edinol, ynghyd â'i chyssyllt-
ìad â'r holl ymddiddan blaenorol am yr
arfogaeth, yr hyn a gynnwysir yn yr ymad-
rodd, _ " Gan weddio." Hyny yw, addurn-
wch eich hunain âg arfogaeth Duw ; ac un-
wch weddi â'r holi rasusau hyn er eich am-
ddiffyniad yn erbyn eich gelynion ysbrydol.

Felly y pwngc a dardd oddi yma ydyw
hyn;—

DOSB. i.

Athr. Fod gweddi yn ddyledswydd angen-
rheidiol i'w chyflawni gan y Cristion, a'i
harfer gyda phob moddion ereill yn ei fìlwr-
iaetb ysbrydol. Dyma yr udgorn arian, â
eain pa un y mae efe i roddi alarm i'r nef, a
galw Duw i'w gymmhorth: Num. x. 5.
Ni syrth gelynion y saint nes y cyfodo
Duw, ac y mae Duw yn aros cael ei godi gan
eu gweddiau hwy {Salm lxviii. 1); " Cyfod-
ed Duw, gwasgarer ei elynion." Gweddi,
y mae yn ddyledswydd gyffredinol, ac yn
foddion i'w harfer ym inhob achosion ac an-
turiaeth. Y peth ydyw bara a halen i'n
bwrdd, hyny ydyw gweddi i'r Cristion ym
mha beth bynag a wnelo— ei fwyniant a'i

brofedigaethau. Y mae bara a halen ar ybwrdd bob pryd ; ac ym mha gyflwr bynag
y byddom, nid oes i ni adael gweddi yn
anghof. Fel yr ydym yn taraw ein holl
dameidiau mewn halen, ac yn eu bwyta
gyda bara ; felly y mae i ni arfer pob gras,
tymmeru pob niwyniant, cymmysgu pob
dyledswydd, a gwrthsefyll pob profedigaeth
gyda gweddi. Arferiad gwastadol y saiut
yn eu holl beryglon a'u cyfyngderau (pa un
bynag ai oddi wrth elynion oddi mewn ai
oddi allan, pechodau diafliaid, ai dynion) yd-
oedd ffoi at orsedd gras, a thynu clawdd o
weddi yn eu cylch, gan gyfrif hon yn unig
agwedd ddiogel i sefyll ynddi ar eu haní
ddiffyniad. Pan alwodd Duw Abraham o
Haran i wlad ddieithr, lle y crwydrodd o
fan i fan ym niysg estroniaid

; a'r rhai hyny
heb allu llai na bod yn ammheus o hono
(wrth ystyried y nifer oedd yn ei ganlyn),
a'r ammheuaeth yma yn dwyn llawer o ber-
Yglon ar y gwr duwiol hwn, oddi wrth y
brenhinoedd o amgylch : yn awr, y mae Ue
i ni sylwi pa ffordd a gymmerodd Abraham
er ei amddiffyniad : yn ei symmudiadau o
le i le, chwi a gewch mai y peth hynod a
goffeir am dano yw, ddarfod iddo adeiladu
allor, a galw ar enwyr Arglwydd : Gen. xii.

7, 8 ; xiii. 3, 4. Dyma y gwrthglawdd a
gododd ac y cauodd ei hun ynddo. Ar ol
iddo trwy weddi fwrw ei hun i freichiau
Duw am nodded, yna y mae yn cyfrif ei fod
yn ei gastell. Ond pa raid oedd i Abraham
roddi ei hunan mor fynych i'r drafferth hon?

Onid oedd addewid Duw wedi sicrhau idcwrth ei gychwyn, y bendithiai efe ei fenditlwyr ac y melldithiai ei felldithwyr î &
onid oedd ganddo ffydd i gredu y byddDuw yn Dduw geirwir i gyflawni yr hyn
addawsai ? Yr ydym yn addef y duaUnd nid oedd nac addewid Duw na chredii
lae

.
th Abrahaoi ° honi

> yn rhoddi iàó
ryddid ì gau allan ei ddyledswydd o weddY mae yr addewid wedi ei rhoddi fel sail

y Ì.8, ffydd fel braich gy«naliol mew
gweddi

; ond ni fwriadwyd y naill na'r Ua
ijn rhyddhau oddi wrth ein dyledswydd í

i n cadw rhag llafur y gwaith. Ac yn <

ymddygiad Abraham y gwnaeth y saint ei
ìoed. Yr ysbail fawr a gawsant oddi ar e
gelynion, ym maes gweddi yr oeddynt yn i

ennill. Os gwna Moses anfon Iosuah i
dyffryn yn erbyn Amalec, fe fydd ei huna
ar y bryn yn ymdrechu â'r nefoedd trw
weddi, trà y mae y llall i waered yn ymlad
â r gelyn : ac eglur yw iddynt ennill y mat
trwy weddi Moses, yn fwy na thrwy gleddj
Iosuah. Iehosaphat, pan cedd ganddo yagos i filo filoedd o wyr wedi eu byddino, he
law milwyr ei gestyll, oedd oì\ yn fedru
mewn arfau, etto, ni a'i cawn ef mor afael
gar mewn gweddi a phe buasai heb ddyn o'

ochr :
" Ni wyddom ni beth a wnawn

; on<
arnat ti y mae ein llygaid ;" 2 Cron. xx. ISYn awr, os oedd y gwyr enwog hyn, pai
oeddynt i yraladd ond â chnawd a gwaed-
dynion fel hwy eu hunain, er hyny yi
cyrchu eu cymrahorth o'r nef, ac yn gwneiu
y fath ddefnydd o rym cynnorthwyo
gweddi, a hyny pan nad oedd cynnorthwy
on ereill yn eisieu, rhag eu cael yn esgeulusc
dyledswydd anhebgoroì, a moddion tycian-
nol er eu hamddinyniad

; pa fainfc mwy
jgweddai i'r Cristion mev/n pwngc o ddyled-

swydd a doethineb hefyd, gymmeryd yr ur
ffordd yn ei ryfel ysbrydol yn erbyn tywys-
ogaethau ac awdurdodau ! O herwydd

)mae grasusau y saint, yn eu trefn oreu, yn
llawer llai galluog, heb weddi, i sefyll yn er-

byn Satan na^ oedd y rhai hyny gyda'u par-
otoad milwraidd i wrthsefyll grym d^nion
fel hwynt eu hunain. " G wyliwch a fwedd-
iiwch (medd Crist), fel nad eloch i brofedig-
aeth ;" Mat. xxvi. 41. Gadael y bwlch hwn
yn agored a roddodd i'r gelyn SataD çyfle i

ruthro arnynt ; o blegid gwelwn/drwy
beidio derbyn y cynghor, eu bod oll, er raai

dynion duwiol oeddynt, wedi cael eu curo
yn waradwyddus. Y rhan fwyaf, i'w hach-
ub eu hunain, a ffoisant yn ddigalon, gan
adael eu Harglwydd yn nwylaw ei elynion

;

a'r un a feddyliodd ddangos rawy o wroldeb
na'i gyfeillion, a gafodd yn y diwedd ddyfn-
ach archoll a gwaradwydd na neb try wadu
ei Feistr, yr hwn ar yr un pryd a arddelai
yn wyneb angeu, ie, digofaint ei Dad. Ao
y raae i'w gofio mai megys y cawsant en

| harwain i brofedigaeth trwy eu gwaith yn
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-Tilaso gweddi,felly iddynt gael eu gwar-

í o honi drachefn trwy weddi Crist, yr

, vn drugaroga roddasai efe ymmlaen llaw

utynt (Luc xxii. 32): "Mi a weddiais

Lt, na ddiffygiai dy ffydd di." Ond yr

- sydd uwch law y cwbl, yn canmawl y

i
ledswydd hon wrthym, yw arferiad Crist

lun, yr hwn, heb law ei ymarfer beunydd-

a fy'ddai yn llawer helaethach ynddi ar

\ achosion pwysfawr, lle yr oedd i gyfar-

-
íì nwrthwynebiad oddi wrth Satan ai

Ìrynau. Ar ei fedydd, pan oedd ar dde-

I3U
ei weinidogaeth gyhoeddus, ac i fyned

ewn iddi trwy ffyrnig ruthriadau Satan,

hwn yr ydoedd i ymladd megys law-law

ol ei ddeugain niwrnod o ympryd, yr

im yn ei gael ef ar weddi (Luc iii. 21); a'r

Idi hono yn cael atteb ebrwydd, y nef yn

ryd, a'r Ysbryd yn disgyn aruo gyda'r

hon, "Ti yw fy anwyl Fab ;
ynot ti

i. boddlonwyd;" adn. 22. Ac yn awr,

m ef yn teithio ym mlaen yn eofn i gyf-

>d ei elyn oedd yn disgwyl am dano yn

imialwch. Drachefn, pan oedd yn bwr-

i rhoddi awdurdod i'w apostolion, a'u

ifon i bregethu yr efengyl
?
yrj hyn a

lldai efe a dynai y llew yn gynddeinog

b o'i ffau, a digcîer y byd hefyd, ar y
i hyn ei genhadon ; y mae yn gyntaf yn

od ei ddisgyblion i weddio (Mat. ix. 38),

?na yn treulio y nos i gyd ei hun yn yr

gwaith cyn eu danfon allan : Luc vi. 3.2.

:í uwch law y cwbl, pan oedd i ymladd

rwydr olaf â thywysog y byd hwn ; ac

yd i ymdrechu â digofaint ei Dad, yn awr

'arfog i'w erbyn o achos pechod dyn yr

ìbasai drosto ; a chadw neu golli ei

rnas gyfryngol yn ymddibynu ar lwydd-

t yr anturiaeth fawr hon : O ! fel yr oedd

Ür pryd hyn yn ymgynnhyrfu mewn
di! Dywedir, "Efe a weddiodd yn

^falach ;" Luc xxii. 44. Fel ymdrechwr

d yn ymegnîo ym mhob gwythien o'i

ph, felly y rhoddodd yntau ei holl rym
waith " trwy lefain cryf a dagrau, at yr

n oedd abl i'w achub ef oddi wrth farw-

eth " (Heb. v. 7), ac ei gwrandawyd ; fel

ennillodd y dydd er ei ladd yn y fan.

ysbail y fuddugoliaeth fawr hon y mae y
dinwyr yn awr yn ei ranu ac i'w fwyn-

i i bob tragwyddoldeb. A pha beth yw
a i gyd ond i ddangos angenrheidrwydd

EÌfyniant gweddi ? Heb hon, dim buddug-
cjieth, er fod genym arfogaeth : ond ynaill

|l la'r llall a'ngwnânt yn gongcwerwyr ar y
cbl.

. DOSB. II.

Yn awr, i fyned ym mlaen a dangos pa
ijm y mae gweddi yn foddion mor angen-
liîidiol gyda'n harfogaeth arall er ein ham-
(|iffyniad.

|Y rheswm cyntaf a gymmerir oddi wrth
íldordeiniad y ddyledswydd hon â phob
îi)ddit>n ereül er cadwraeth y Cristion, a

hyny wy ddwyfol appwyntiad. Yr hwn
sydd yn peri i ni gymmeryd " gwregys gwir-

ionedd a dwyfroneg cyfiawnder," &c, y mae
yn erchi hefyd nad esgeulusom y ddyled-

swydd hon. Yn awr, yr hyn a gyssylltodd

Duw nid oes i ni wahanu. Mae effeithioldeb

moddion a gydordeiniwyd yn gorwedd yn

eu cyssylltiad, fel nerth llu, sydd, nid yn y
rhes yma a'r adain draw, ond yn yr holl

gorph ynghyd. Ac os rhyfyga rhyw ychydig

resau ymladd â'r gelynion eu hunain, beth

allant ddisgwyl ond eu curo gan eu gelyn-

ion, a'u cospi gan eu cadben hefyd? Na
ddyweded neb eu bod yn arfer y moddipn

a'r moddion — os oes un mewn gwir-

fodd yn cael ei esgeuluso, y mae y gadwyn
euraidd o ufudd-dod wedi ei thoril ; ac nid

da dim ond da cyf&n. Megys, i wneuthur
gweithred yn dda, y mae yn ofynol fod yr

amryw ranau a'r achosion yn cydfyned

;

felly i wneuthur Cristion da, y mae yn rhaid

gofalu yn gydwybodol i arfer yr holl fodd-

ion appwyntiedig. Mae yn rhaid iddo gyf-

lawn ddilyn yr Arglwydd ; nid malc yma,a
thwlc acw, yn ei gwys. Nid y lleiaf o ddi-

chellion Satan yw myned rhwng y naill

ddyledswydd a'r llall, rhag i'r dyn gyssylltu

ei fyddinoedd, a bod -yn unffurf yn ei ym-
gais. Ychydig sy cyn ddyhired naarferant

ddim moddion ; ac nid llawer cyn ffyddìoned

i Dduw a hwy eu hunain ag i arfer y cwbl

yn gydwybodol. Un a ymhona ei fod yn
ddiragritb, gan appelio at Dduw, íod ei

feddwl yn onest a'i galon yn dda ; ond ana

ddwyfroneg cyfiawnder, y mae hi yn rhy

drom iddo ef i'w gwisgo. Un arall a ym-
ddengys yn dra manwl a chyfiawn, felna
wnaijam â'i gymmydog, na wnai, o geiniog,

er Uawer o bunnau; ond am ffydd yng
Nghrist, nid yw yn ymofyn yn ei chylch.

Arall yntau a wna ymffrost o'i ffydd a'i

obaith, fel pe na byddai mewn ammheuaeth
o'i iachawdwriaeth ; ond am air Duw, a

ddylai fod yn had ac yn faeth iddi, nid oes

arno ofal am ei ddarllen gartref na'i wran-

daw yngyhoeddus. A phedwerydd, y mae
ganddo hyn i'w ddyweyd drosto ei hun : ei

fod yn wrandawr dyfal ; ei le yn yr eglwys,

prin y ceir yn wag ; ac yn ei d y mae y
Beibl yn fynych yn ei law : ond am weddi,

ei ystafell, pe gallai siarad, a ddygai dystiol-

aeth i'w erbyn mai anfynych, os un amser, ei

harferai. Yr hanner gwaith yma a dry yn
llwyr ddinystr i lawer enaid. Gofynodd

Samuel i Iesse, "Ai dyma dy holl blantT

Er nad oedd ond bachgenyn ar ol, rhaid ei

gyrchu cyn eistedd i lawr. Felly y gallaf

fìnnau ddywedyd wrth lawer sydd yn dra

diwyd a pharod mewn rhai dyledswyddau a

moddion. Ai dyma y cwbl y rhoddodd

Duw orchymyn i ti am danynt ? Os bydd

ond un yn eisieu, bydd y fendith yn eisieu

hefyd. Ac megys mai y mab hwnw oedd ar

ol o eiddo Iesse, yr oedd Duw yn bwriadu
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ei goroni, felly y mae i ninnau achos i
feddwl mai y ddyledswydd a'r moddion a
esgeulusir yn fwyaf yw y moddion a wnaiDuw goroni â'i neillduol fendith ar ein hym-
egniad ffyddlawn.

PENNOD II.

Tr effalth sy gan weddi ar holl rasiisau y Crlstion
yr hyn a rydd yr ail rcswm am y pwnyc.

Yr ail a gymmerir oddi wrth yr effaith sy gan
weddi ar ein holl rasusau

; a hynv mewn
ystyriaeth ddeublyg. Hi a gyimorthwya i

eglurogwinonedd gras, a phrysuro ei dyfiad.
DOSB. L

laf. Bydd y ddyledswydd hon o'i chyf-
lawni yn fynych ac mewn modd ysbrydol,
yn foddion 1 amlygu gwirionedd ein gras-
usau. Ac nid peth o ychydig bwys yw hyn
ir Cnstion, pan fyddo iddo a wnelo â'r
temtiwr

;
o herwydd ei ymgais ef sydd am

gael y Cnstion 1 ammheuaeth, o ran gwaith
gras o'i fewn, a thrwy hyny ddymchwelyd
hyd yn oed sylfaen ei obaith ef, a'i roddi i

sefyll yn ei ymeguiadau. Ychydig awydd
iydd gan hwnw i fyned ym mlaen sydd yn
ofm nad yw yn ei iawn ffordd. Mi a glyw-
ais ygall rhai cynghoríaid wneuthur defn-
ydd o gelwydd yn eu materion, er mantais
íawr 1 w hamcanion, er na byddo yn cael ei
gredu ond dros ychydig. Ac y mae yr hwn
sydd yn dysgu iddynt y gelfyddyd hon yn
ei harfer yn llawer mwy ei hun er rhwydd-
hau ei fwriadau yn erbyn y Cristion. Am
nas gallai efe gadw Crist vn y bedd, fe «md-
odd gelwydd i attal crediniaeth o'i ad*yfod-
ìad yn y byd. A phan nas gallo rwystro
tarddiad gras, fe rydd ddrygair i'r gwaith
wrth y Cnstion, fel pe na byddai y cwbl ond
twyll ei galon ei hun, yr hynynddiauy mae
y creadur druan yn ddigon tueddol i'w
goeho. Ac felly, er bod yr ofn yn ddi-sail,
etto gan ei fod yn cael ei goelio, y mae vn
peri cyfyngdra mor dost i'wfeddyliau a phe
byddai yn wir. Nis gallasai ìacob alarumwy am Ioseph, pe buasai yn wir wedi ei
ladd na«r y gwnaeth, pan nad oedd dim o'r
tath beth. Ac ms gall adyn drygionus yn
hawdd fod dan fwy o fraw a dychryn nao- y
niae rhai saint gwerthfawr wedi ei deimlo
am yr amser y bu celwydd Satan, oedd yn
enlhbio gwirionedd eu gras, yn cael ei
goelio ganddynt.
Yn awr, mewn gweddi y mae y Cristion

yn sefyll mewn mantais fawr i gael allan
wirionedd ei gyflwr ; a hyny ar gyfrif deu-
Wyg :—

(laf.) Y mae Duw yn gyffredin yn cym-
meryd y cyfle yma pan fyddo ei bobl yn ty-
wallt eu heneidiau ger ei fron, i a«-or ei
galon iddyut a rhoddi ei dystiolaeth o°b!aid
eu personau a'u grasusau hefyd. Y mae

gan Dduw ei oriau selio hefyd, ym mh
y mae ei Ysbryd yn dyfod ac yn dwya
io.aeth i gyflwr a gras ei blant : ac yhon o weddi yn un o'r penaf. Pa le yfu ì Dduw urddasu Iacob mor rhyfed
teitl newydd hwnw o anrhydedd, " Ti
wir tsrael," ond ar faes gweddi ? P
oedd yr awr ddedwydd v curodd yr
wrth ddrws Daniel i roddi iddo wybo
yr oedd Duw yu ei garu 1 Onid pan
efe yn curo wrth ddrws y nef trwy ei \i

{Dan. ix. 20;? "Yn nechreu dy weddîa
aeth y gorçhymyn allan, ac mi a ddaet
i w fynegi i ti ; cauys anwyl ydwyt ti."
bryd y cafodd y wraig o Ganaan olwgffydd, nid yn unig ei bod yn wir ond h
yn gref :

" Ha wraig, mawr yw dy ffy
Omd pan oedd ei hysbryd mor daer m
gweddi ? Ië, pa bryd y clywodd Cri
hun y llaf wyrthiol hono o'r nef, " Hwi
fy anwyl Fab," ond pan oedd ei le
myned i'r nef mewn gweddi : Luc üi. 2

(2il.) Y mae gweddi yn rhoddi prat
winonedd gras yr enaid hwnw sydd y
chyflawni mewn modd ysbrydol. Mae
bryd Duw, panfyddo yn dwyn tystiolat
winonedd gras y Cristion, yn arferol o i

dystio â'i ysbrydef ei hun (Rhuf. viii.
" Y mae yr,Ysbryd hwn yn cyd-dystiohu
a n hysbryd ni." Yn awr, v dystiolaet
ddwg ysbryd dyn ei hun iddo, sydÇ
wrth weithrediadau bywiog y creadur d
ydd o'i fewn, y cyfryw ag yw diragi
rwydd, tristwch duwiol am bechod, ca
at sancteiddrwydd ac ereill o'r natur yAc nid yw y rhai hyn a grasusau ereill
ffordd yn dangos eu huuain yn amlyca<
olwg v Cristion nag mewn gweddi. Yn
mae diragrithrwydd yn ymddangosynsj
rwydd yr enaid i gyfaddef ei hoü becho«
yn rhydd ac heb ei gymmhell ; ac yn nc
heb eu lleihau na'u celu

; pan na byddo
coffr gudd yng nghell yr enaid i gloi i f
un math o bechod anwyl. Ar ol i Daf'
dduwiol, yn Salm xxxii. 1, gyhoeddi \

" Gwyn ei fyd y neb y maddeuwyd ei di
edd...ac ni byddo dichell yn ei ysbryd ;'

rnae yu adn. 5, yn rhoddi yr esampl hon
ddiramrithwydd ei hun, ddarfod iddo ad
ei bechod, ac na chuddiodd eianwiredd
hefyd mor dda y llwyddodd wrth hyny :

thi a faddeuaist anwiredd fy mhecho
Drachefn, " Yma y mae y Cristion yn
rhediad i'w galon sydd yu dolurio gan .

am bechod. Gweddi yw y sianel i ba ui
mae duwiol dristwch yn ymdywallt, ac
rhedeg mewn dagrau heilltion, tra y nn
Cristion yn cyhuddo ac yn barìiu ei hun

,

ei feiau adgas, gyda dwfn gywilydd a hun.'

ífleiddiad. Mewn gair, yiua y -mae cari

yr enaid at sancteiddrwydd yu íflamio all

mewn dymuniadau taer a gwresog ara i

heb allu cymmeryd pall, ond yn ymdorig
I hiraeth am dano. Fel hyn, gwelwn fod
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yd gweddi yn brawf o ras, ac hefyd

i foddion i dynu y gras hwnw i ymarfer-

d trwy yr hyn y gwneir ei wirionedd yn

Uycach. Y mae ysbryd gras a gweddîau

i cael eu cydgyssylltu (Zech. xii. 10), a'r

\f yn arwydd o'r blaenaf. Pa beth yw
èèddi ond anadliad allan y gras hwnw a

mdlwyd i mewn i'r enaid gan yr Ysbryd

ílâu? Pan anadlodd Duw i ddyn anadl

iiioes, efe a aeth yn enaid byw. Felly,

n anadlodd Duw i'r creadur anadl bywyd
brydol, y mae yn enaid erfyniol. " Weie,

:mae yn gweddio," medd Duw am Paul,

frth Ananîas : Act. ix. 11. Fel pe dywed-

;ii, Paid a'i ofni ef ; enaid gonest ydyw ;

^elli ymddiried iddo, o herwydd y mae yn

(redd'io. Yr un peth yw gweddio i'r cre-

lurnewydd, a llefain i'r baban naturiol.

ji raid wrth ddysg nac esampl i'r plentyn

jieddi, ond addysg natur, y mae yn dyfod

'! byd dan waeddi. Nid gwers yw gweddio

[dúysgir trwy ffmfiau a rheolau celfydd,

iâ yn°tarddu o egwyddorion gwir fywyd

twydd.
DOSB. II.

[2il. Megys y mae yn foddion i amlygu,

|
iy hefyd i gynnyddu gras. Y Cristion er-

lììiol yw y CristioD eymryddol; tra y mae
I hwn sycld yn anfynych, neu yn ddiog

kwr< gweddi, yn gwario y cWbl. Y mae

| delyg i un yn byw yn uchel, ac yn gyru

jhyclîs neu ddim masnach ym mlaen i atteb

fraul.

Yn awr, y mae gweddi yn foddion i gyn-

ddu gras y ddwy ffordd hon :

—

(laf.) Fel y mae yn tynu y reddf o ras i

'narferiad. Ac megys y mae ymarferiad

li gwneuthur lles dwbl i'r corph, felly hyn
enaid. Yn gyntaf, y mae ymarferiad yn

;lpio i dreulio neu weithìo allan y dryg-

Lws hyny sydd yn gwasgu ar yr ysbryd-

dd. Dyn a fyddo yn syflyd ond ychydig,

I a welwn a ä yn dew afiach ac a gauir i

ny gan fílem, o'r hyn y mae ymarferiad yn
Ulwytho y corph. Gweddi ydyw maes y
•istion lle y mae ei rasusau yn cael eu

linio—y mae fel y gwynt i'r awyr yn ys-

[ibo yr enaid ; ac fel y fegin i'r tân yn
walu y lludw oddi ar y glo. Nid ydyw y
•istion yn byw ond mewn bro afiachus tra

i y byd hwn. Un pryd, y mae ei dden-

riau yn nychu ac yn pylu ei gariad at

irist ; bryd arall, y mae y blinderau sydd
ì ei gyfarfod yndtìo yn gwanhau ei ffydd

[i yr addewid. Pa fodd yn awr y caffai efe

ared o'i aml anhwyl, pe na byddai ganddo
sedd o ras i gyrchu ati ? lle, os unwaith y
gir yr enaid i hwyl doddedig, y mae fel

i wedi ei roddi raewn chwys tyner, yn fuan
ì anadlu allan ei afiechyd ac yn dyfod i'w

wn dymmer drachefn. Mor fynych y
wn y Salmydd duwiol ar ddechreu ei

eddi yn llawn o ofnau ac ammheuon ; ac

hyny, cyn rhoddi i fyny, yn cyrhaedd i

gyfeillach felus â Duw, a thawelwch yn ei

ysbryd ei hun ! Yn Salm xiii, y mae yn
dechreu fel un yn y fath gyfiwr, a'i fod yn
meddwl na edrychai Duw yn dirion arno

byth mwy :
" Pa hyd, Arglwydd, y'm

hanghofi? ai yn dragywydd V Ond erbyn
iddo ymarfer ychydig mewn dyledswydd,
dyna ei anhwyl yn gwisgo ymaith, y niwí

yn chwalu, a'i ffydd yn tori allan fel yr haul

yn ei rym :
" Minnau a ymddiriedais yn dy

drugaredd di ; fy nghalon a ymlawenycha
yn dy iachawdwriaeth : canaf i'r Arglwydd."
Dyma ei ffydd yn gosod bwrdd, gan ddis-

gwyl cael gwledd arno cyn byddo hir ; ie, y
gwr oedd y munyd o'r blaen yn ammheu a
gaffai efe byth newydd da o'r nef, yn awr
mor gadarn mewn ffydd, a'i fod yn lloniei

hun â gobaith am y drugaredd oedd yn sicr

ganddo y deuai o'r diwedd. Fe ddechreu-

odd Abraham gyda deg a deugain ; ond yr
oedd ei ffydd yn ennill tir ar Dduw bob
cam, nes tynu i lawr bris bywydau y Sodom-
iaid i ddeg.

(2il.) Y mae ymarferiad yn magu chwant
i'r ymborth sydd yn angenrheidiol er cryf-

der; ac feily yn achos o les canlynol. Mae
y gareg sydd yn minio pladur y llafurwr yn
ei belpio i dori i lawr y gwair. Nid oesneb
a ddaw mor awchus at y gair, ymborth y
saint i gryfhau eu gras, a'r Cristion sydd yn
cymmeryd gweddi yn ei ffordd i'r ordinhâd.

Po cryfaf fyddo y gwres naturiol, cryfaf

fydd chwant y dyn i
:w fwyd. Yr un fath

yw cariad yn yr enaid a gwres naturiol yn y
corph ;

po mwyaf y caro enaid y gair, cryf-

af fydd ei awydd ar ei ol. Yn awr, megys

y mae ymarferiad yn cynnhyrfu gwres na-

turiol y corph, felly y mae gweddi yn cy-

ffroi y gwres ysbrydol hwn o gariad at y
gair ym mynwesau y saint. Cornelius sydd
esampl ragorol o hyn ; ni a'i cawn ef yn
ddyfal ar weddi yn ei d ; a dyna weledig-

aeth yn peri iddo anfon am Pedr i bregethu

yr efengyl iddo—gwobr dda i'w dduwiol-

frydedd. A gwelwch yr awydd cryf oedd
gan yr enaid erfyniol hwTn i'r gair. Y mae
yn ebrwydd ar hyn yn anfon cenhadon am
Pedr ; a chyn ei ddyfod, y mae yn casglu

cynnulleidfa ynghyd—yn ddiammlieu pawb
o'i gydnabyddiaeth a aìlai efe gael, ac yn eis-

tedd gyda chalon hiraethlawn i ddisgwyl am
y pregethwr. Cyn gynted ag y gwelodd ei

wyneb, dyna ef yn syrthio wrth ei draed,

gan ei dderbyn ef gyda'r fath barch a phe
buasai angel o'r nef. Yn ebrwydd y mae
yn gosod Pedr ar waith ; er y gall rhai fedd-

wl iddo golli yn ei foesau, wrth ei roddi i

lafurio ar ol y fath daith hir, cyn ei loni â
rhyw damaid a llymaid melus : ond yr oedd

y gwr da mor newynllyd am glywed y gen-

hadwri ganddo, fel nas gallai yn hawrdd lon-

yddu ei enaid i aros yn hwy; ac fel dyn
niewn gwir eisieu, y mae yn barod i gydio

mewn unrhyw wirionedd a osodir o'i üaeri
â
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boed mor chwerw ag y byddo (Act. x. 33).-
Yr awr hon, gan hyny, yr ydym ni yma

oll yn bresennol ger bron Duw, i wrandaw
yr holl bethau a orchyrnynwyd i ti gan
l>duw. A phan oedd y bregeth drosodd,
mor flasus a melus ydoedd y pryd

; yr oedd
yn anhawdd ganddo feddwl ymadael â Phedr
cyncael chwaneg ganddo

; gan hyny, ymae
yn daer arno i aros gydag ef rai dyddian.
JNi wnaeth un bregeth ond codi blys am fwvO

!
mor annhebyg yw y rhai hyny a ddeíi-

ant ì bregeth yn llawn o ddadwrdd y byd, i
Cornelius, sydd yn codi o weddi i ddiso-w'yl
am y pregethwr.

D0SB. III.

2il. Y mae gweddi yn gynnorthwy i'n
grasusau, fel y mae yn gosod yr enaid yn
agos at Dduw. Mewn gweddi, dywedir em
bod yn nesau at Dduw s lago iv. 8 Yn
dyfod o'i flaen ef {Salm c), ac yn cael dy-
fodfa at y Tad {Eph. ii. 18). Fel un sydd
yn dwyn erfyniad at frenin, y mae yn cael
ei alw yn ystafellydd. Un o'r sefyl'lfaoedd
agosaf at Dduw ydyw a ddichon creadur ei
gyrhaedd y tu yma i'r nef, yr hyn a arwydd-
ocawyd wrth allor yr arogl-darth oedd yn
seiyll mor agos, ie, y tu mewn i'r llen. Gelwir
gweddi yn orseddfaingc y gras

; yr ydym
wrth weddío yn dyfod at orsedd Duw acyn
rhoddi em herfyniad yn llaw Duw sydd yn
eistedd ar ei orsedd mewn urddas brenhinol
Y n awr, fel y mae gweddi yn nesâd mor
agos at Dduw, y mae ganddí effaith ddeu-
blyg er cynnydd gras y saint.

•ni
lal)

1-

T
1

r
ÍTy y ddyfodfa agos yma at

JJduw rhoddir yr enaid yn fwy mewn duw-
ìol arswyd ac ofn, o ran y mae yn canfod
llygad pur a threiddiol Duw yn craffu arno
Gwir y w, y mae Duw yn wastad ger llaw i
ni

;
gweddîwn neu beidiwn, nis gallwn fyned

allan o i wydd: ond byth nid ydywyr enaid
dan y fath amgyffrediadau o'i bresennoldeb,
a phan y byddo o flaen Duw mewn gweddi.
Yn awr, y mae efe yn llefaru wrth Dduw
megys genau wrth enau ; ac wrth ystyried
mor sanctaidd y Mawrhydi y mae a wnelo
ag ef, y mae yn rhwym i ymddwyn mewn
parch a chryndod ger ei fron. A pha beth
a all effaith natunol yr ofn sanctaidd hwnw
fod ond gofal am ryngu bodd Duw ? Ac ymae y gofal hwn yn maethu pob gras

; yn
eudwyn yn ei freichiau fel mammaeth yplentyn, ac yn cadw gwregys gTvirionedd
yn dyn am y lwynau. O ! medd yr enaid,
rhaid i mi naill ai rhoddi heibio gweddio, ai
rhoddi heibio lledrith a thwyll ger bronDuw Fe gryfhâ hefyd ddwyfroneg cyf-
lawnder

; ammhossibl yw i Gristion rodio
yn benrhydd y dydd, a bod yn hyf a chyf-
eillgar gyda Duw y nos. Bydd y neb sy'n
gweim ì frenin yn ofalus rhag dwyn dim yn
ei gylch a fyddo yn adgas i'w lygad ; ie, yn
ofalus rhag i ddim ddyfod i'w glust ef, a
íOlai ei ddwyn dan gwmmwl yu ei feddyl-
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iau a pheri iddo golli ei le ; ac y mae ffan
y llys rai yn gweithio danynt bob an
os gallant. Nid yw y Cristion heb ywrthwynebwr, o blegid y mae Sata
ei ddeheulaw i'w gyhuddo wrth Dduv
bob cam dro Dyma y gwr sy mewn
gyda thi, medd efe, er mor ddefosiynol
mewn gweddi, gall wneuthur hyn a'r
pan fyddo y ddyledswydd drosodd

; achyny os oes rhwymau ar neb yn y by«fwy nag ereill i rodio yn fanwl, dynahv
Y
îf\

S
7
dd yR Sweini ger bron Duw y

ddyledswydd hon. Y mae brenhinoedc
twy eu manyldra am eu gweiirycîdwyr
am ereill sydd yn sefyll ym mhellach ,

wrthynt. Pan ddangosodd Dafydd arw^
ìon o wallgofrwydd o flaen y brenin A*
gwaeddodd hwnw, " Ymaith âo- ef • ai
ieu ynfydion sydd arnaf fi, pan ddyíhwn o m blaen ?" 1 Sam. xxi. 15. Ac adyn marwol, yn eistedd ar orsedd lwch \

ydig iiwch law ei gydgreaduriaid, yn c
meryd y fath rodres arno, fel nas gall oc
annhrefn mewn neb o'i flaen ? Pa faint
y bydd ì'r Duw mawr oddef ymddymad
sanctaidd yn y rhai sydd yn sefyll mor i

ato, er ei fod, dros amser, yn tewi wrth
eill yn eu pechodau bryntion ? Hyn vn
ammheu, a wnaeth i Òain redeo- mo/br
o ydd yr Arglwydd, am y gwyddai*
oedd dim sefyll mor agos at Dduw gyfath galon halogedig ag oedd ganddo ef
ei fynwes.

(2il.) Trwy ddyfodfa agos yr enaidDduw niewn gweddi, y mae yn derbyn (

anwadau melus o ras oddi wrtho. Mae i

gras yn dyfod oddi wrth Dduw pob gr
nid yn unig yr hedyn cyntaf o ras, ond
gynnydd a'i dyfiad; ac y mae Duw yn
terol o dywallt allan ei ras, mewn fford(
gymmundeb â'i bobl. Yn awr, trwy we
y mae y Cristion yn cael cymmundeb a
ìawn â Duw ; ae o gymmundeb y tarddc
ranogiad. Megys y meithrinir y cyw
trwy y cynnhesrwydd a gânt dan adeny
yr ìar, felly y bywioceir ac y cryfheir gr

u y saint trwy y dylanwadau meluí
dderbyniant oddi wrth y cymmundeb tuhwnâ Duw Cyffelybir y Cristion i bî
(òatm i); a dyna y prenau sydd yn fw^
blodeuog ac yn dwyn y ffrwyth pereiddí
sef y rhai sydd yn sefyll fwyaf yn yr ha

i ?\
&
í7 Cristion erfyniol (fel y dywedantc

bobl Rhodes) wedi ei blanu yn agos i'r haul
y mae yn sefyll yn agos at Dduw, a Duw
agos ato yntau ym mhob dim y galwo an"
Ac am hyny chwi ellwch ddisgwyl cael
ffrwyth yn beraidd ac addfed, pan nabyd
gan un arall (sydd yn sefyll inegys yn
cysgod, ac ym mhell oddi wrth Dduw tn
fod yn esgeulus neu yn anfynych me\
gweddi) ond ychydig ffrwyth i'w gael ara
a hwnw yn sur ac anaddfed :

" Y rhai
blanwyd yn nh yr Arglwydd, a flodeua:
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og nghynteddoedd ein Duw: ffrwythant

;to yn eu henaint ; tirfion ac iraidd fydd-

it;" JSalm xcii. 13, 14.

PENNOD III.

Iwyddiant gweddi gyda Duw. Ytrydyddrheswm
am y pwngc.

" tçydydd rheswm pa ham y dylai Crist-

n gyssylltu gweddi â phob moddion ereill

gymmerir oddi wrth dyciant gweddi gyda
uw. Nid peth mawr a wna ef er y Cristion

ìb weddi ; ac nid oes dim yn rhy fawr

nddo ei wneuthur erddo, ar ei ddeisyfiad.

weddi, pan fyddo o'r iawn ryw, fel bwa
mathan, nid ydyw byth yn dychwelyd yn
ag. Erioed ni chollwyd gweddi ffyddlawn
• y môr. Nid oes un marsiandwr yn mas-
ichu gyda'r fath sicrwydd a'r Cristion er-

niol. Y mae rhai gweddiau yn cael taith

Wy nag ereill .; ond yna hwy a ddeuant o'r

wedd âllwyth cyfoethocach adref. Mewn
asnach, dyna yr ennillwr mwyaf, yr un
dd yn gallu aros hwyaf heb ei arian.

elly y Cristion sydd yn gallù aros gyda'r

nynedd mwyaf am attebiad i'w weddi.

yth ni chywilyddir y cyfryw enaid o'i

lisgwyliad. Mae yr addewid fel t sicr-

Id (assuring office) i ddiogelu iddo yr hyn a
hddodd allan : 1 íoan iii. 22. O ! pwy all

jod allan nerthol areithyddiaeth gweddi
•edadyn !

"Y mae y gair bach, Fy Nhad,"
edd Luther, "pan darddo yn floesg o'r

üon, yn trechu ffraethder Demosthenes a
icero, ac areithwyr penaf y byd." Yr yd-

n yn darllen am gipio y nef trwy drais :

Wt. xi. 12. Pa fodd y bydd hyn yn fwy
ig mewn gweddi :

" Yr ydym yn curo wrth
irws y nef nes cael trysorau trugaredd yn
feored," medd Tertulian. Ac yn yr un
aethawd, y mae yn son am y modd yr oedd
Cristionogion yn myned i weddio : "Fel
j^ddin i amgylchu tref, a'i chymmeryd trwy
ithr." Yna y mae yn chwanegu :

" Mae
!trais hwn wrth fodd Duw." Yn sicr, pe

f
byddai, ni chaffai y Cristion ddim o'r

:th gymmhorth ganôldo yn y gwaith, na
yobr wedi ei wneuthur. Ond y mae yn
,el y ddau. Duw roddodd gymmhorth i

jicob orchfygu (Hos. xii. 3): " Yn ei nerth
jcafodd allu gyda Duw." Hyny yw, nid yn
nerth ei hun, ond yn y nerth a gafodd gan
duw. Ac yna y mae yn ei anrhydeddu
|n yr oruchafiaeth (Oen. xxxii. 28): "Ni
:wir dy enw di Iacob, ond Israel ; o blegid
:faist nerth gyda Duw fel tywysog, a chyda
ýnion, ac a orchfygaist." Hawdd fyddai
jnhelaethu yma i hanes maith am y pethau
jiawrion y mae gweddi yn enwog o'u plegid

iayBeibl : lagor. 17 ; Esa. xxxviii ; JDan.

L 18 ; 2 Sam. xv. 31 ; Esth. iv. 16 ; Act.
,ii. 5 ; loan xi. 41 ; Ionah ii. 2 ; Ios. x. 12,

14 ; 2 Bren. xx. 10 ; Salm cvi. 23 ; Ezec.

xxii. 30. Dyma yr agoriad sy wedi agor a
chau y ,nef. Y mae wedi gorchfygw bydd-
inoedd cryfion, ac wedi dadgloi y fath ddir-

gelion ag oedd tu hwnt i allu y diafol ei

hunan i'w chwilio allan. Hi a dagodd ys-
trywiau erchyll hyd yn oed yn y bru a'u hym-
ddygodd, ac a wnaeth i'r offer creulondeb a
ddarparesid yn erbyn y saint, daraw yn ol

ar eu dychymmygwyr, nes cael o honynt y
crogbren a wnaethant i ereill. Ar ergyd

y mae drysau carchar wedi ymagor
; y bedd

wedi rhoddi i fyny ei feirw ; a'r lefiathan

heb allu treulio ei ysglyfaeth, wedi ei fwrw
i fyny yn ol. Y mae wedi attal cerbyd yr
haul yn ei fíurfafen ; ie, a'i droi yn ei ol.

A pheth sy fwy na'r cwbl, y mae wedi gaf-

ael yn yr Hollalluog pan ar ei daith yn er-

byn personau a phobl, ac wedi ei roddi i en-
ciliad tosturiol. Yn wir, trwy y gallu sy
gan weddi gyda Duw, y mae yn dyfod i

drechu y lleill. Y neb sy ganddo agoriad i

fynwes Duw, nis gellir ei gau allan na'i at-

tal yn nrws y creadur. Yn awr, y mae
gweddi yn cynnhyrfu Duw ac yn ei orch-
fygu, nid trwy beri cyfnewiad yn yr ewyllys
ddwyfol a meddyliau newydd i godi am
wneuthur er ei bobl yr hyn nad oedd yn ei

fwriadu o'r blaen. Na: y mae Duw yn
anghyfnewidiol ; a'r daioni a wna efe mewn
amser er ei bobl, efe a'i bwriadodd cyn am-
ser. Ond dywedir fod gweddi yn gorchfygu
gyda Duw am ei fod y pryd hyny yn rhoddi
yr hyn er tragwyddoldeb a fwriadodd ei roi

ar eu gwaith yn gweddio arno. O herwydd
pan arfaethodd Duw yr hyn a wnai er ei

saint, efe a arfaethodd hefyd iddynt weddio
am dano :

" Ymofynir â myfì etto gan d
Israel i wneuthur hyn iddynt ;" Ezec.

xxxvi. 37. Mae gweddi i fod yn fydwraig*

ar esgoriad y trugareddau a fwriadodd ac a
addawodd Duw. Yr oedd Hezeciah yn de-

all hyn pan alwodd efe y prophwyd at yr
eglwys yn ei gwewyr, ac y parodd iddo
ddyrchu ei weddi dros y gweddill oedd i'w

gael, am fod y plant, sef ymwared, yn sef-

yll yn yr enedigaeth : Esa. xxxvii. 3. A
phan ddaeth Daniel i wybod llawn gyfrif

yr addewid a'r amser yr oedd i esgor ar
eu rhyddhâd o gaethiwed ; wrth ddirnad ei

fod yn nesau, y mae yn taraw i weddio
yn ddyfal, am y gwyddai nad ydyw amcan
Duw o roddi yn ein rhyddhau oddi wrth ein

dyìedswydd o ofyn : Dan. ix. 3.

PENNOD IV.

Lle yr attébir y cwestiwn hwn, Pa ham y mae Duw
yn gofyn gweddi am yr hyn a addawodd o'í'

blaen ei roddiì

Cwest. Ond pa ham y mae Duw yn gos-

od hyn ar y saint iddynt weddio am yr
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lyn a fwriadodd ac a addawodd efe ei
roddi ?

At. laf. Fel y cydffurfier hwynt â Christ.
Amcan Duw yn gwneuthur pob sant yn
debyg i Grist: fe fwriadwyd hyn er tra-
gwyddoldeb : RJiuf. viii. 29. Ac fel y mae y
paentiwr yn edrych ar y person y byddo am
dynu ei lun, ac yn tynu ei line'ílau i atteb
iddo mor agos ag y gallo, felly y mae
Duw yn edrych ar Grist fel y cynlluu â'r

hwn y cydffurfia efe y Cristion mewn di-

oddefiadau, mewn gras, ac mewn gogon-
iant. Etto felly, fel y caiff Crist y flaen-

oriaeth yn y cwbl. Y mae yn rhaid i bob
sant ddioddef am fod Crist wedi dioddef.
Ni wasanaetha i Grist gorph moethus dan
ben croeshoeliedig ; etto, erioed ni ddiodd-
efodd neb, ac nis gallai, fel y dioddefodd ef.

Y mae Crist yn sanctaidd, ac felly y caiff

pob sant fod, ond mewn gradd îs. Llun
wedi ei dori mewn clai, nis gall fod mor
gywrain ag un wedi ei gerfio mewn aur. Yn
awr, megys'mewn pethau ereill.felly hefydyn-
hyn, fe ymddengys ein cydffurfiad â Christ:
fel ag y cafodcl yr addewidion a wnaed iddo
ef eu cyflawni ar ei weddi at ei Dad, felly y
cyflawnir yr addewidion a wnaed i'r saint

yn yr un ffordd o weddi : "Gofyn i mi,"
medd Duw wrth ei Fab, " ac mi a roddaf i

ti ;" Salm ii. A'r apostol a ddywed wrth-
ym ninnau, Nid ydych yn cael am nad ydych
yn gofvn." Yr oedd Duw wedi addaw cyn-
naliaeth i Grist yn ei holl ymdrechion :

Esa. xlii. 1 ;
" Wele fy ngwas yr hwn yr

ydwyf yn ei gynnal." Er hyny, y mae yn
gweddio â llefain cryf a dagrau, pan oedd ei

draed yn sefyll o fewn i gysgod angeu. Fe
addawyd iddo had a buddugoliaeth ar ei

elynion ; etto y mae efe ar weddi am y rhai

hyn yn awr yn y nef. Y mae Crist yn ym-
ddwyn tuag atom ni fel brenin, ond tuag at

ei Dad fel offeiriad. Yr hyn oll a lefara efe

wrth Dduw sy megys ar ei liniau trwy weddi
ac eiriolaeth. A'r un modd y saint, y mae
yr addewid yn eu gwneuthur hwy yn fren-

hinoedd ar eu chwantau, ac yn goncwerv, yr
ar eu gelynion, ond yn offeiriad tuag at

Dduw, trwy weddi ostyngedig î erfyn y
pethau mawrion a gynnwys yr addewid.

2il. Fel y gallo Duw roddi daionus beth-

au yr addewid gyda diogelwch i'w anrliyd-

edd. Sicrhäer ond ei ogoniant i Dduw, ac

fe gaiff y Cristion y peth a fyno. Y mae
gwir fywyd Daw yn rhwym yn ei ogoniant,

Nid yw anrhydedd creadur yn beth' anheb-
gorol i'w hanfod. Y mae brenin yn ddyn
ar oll colli ei goron a'i deyrnas. Ond nis

dichon Duw fod yn Dduw oddi eithr iddo

fod yn ogoneddus. Ni ddichon chwaith fod

yn ogoneddu8 oddi eithr iddo fod yn sanct-

aidd, yn gyfiawn, yn drugarog, ac yn ffydd-

lawn, &c. Yn awr, amlygiad o'i ogoniant

yw ei ddiben mawr ef yng nghreadigaeth a

threfniad y byd (Diar. xvi. 4); "Efe a

wnaeth bob peth er ei fwyn ei hun."
byddai un digwyddiad yn y byd nas ga
Duw yn rhyw ffordd gael gogoniant o.

wrtho, byddai yn achos i ammheu y \

o Dduw. Dnd y mae y Duw holl ddo.
wedi gwneuthur ac yn trefnu ei holl gre:
uriaid, ynghyd â'u gweithrediadau, yi
fath fodd fel ag y byddo ei ogoniant
cael ei ddadguddio drwy y cwbl. Yn wi:
mae yn ei fynu oddi ar rai trwy rvm,
brenbinoedd eu trethi oddi ar ddeiliaid
ufudd. Yn y modd hwn y mae hyd yn
cyndJaredd ei elynion yn ei foliannu : Sc
lxxvi. 10. Ond y mae yn disgwyl i'r sa
fod yn offerynau gwirfoddol i'w ogonedc
ac fel deiliaid ffyddlawn, i dalu iddo
deymged o fawl yn ewyllysgar, gyda chre«
wen o lawenydd a diolchgarwch. I'w
eddu i hyn, y mae yn rhoddi allau ei d
gareddau mewn ffordd sydd er mawr anm
aeth i'r ddyledswydd hon. Hyny yw.
mae yn rhocldi y daionus bethau a fwrii
odd ac a addawodd ar eu gostyngedig ddc
yfiacl mewn gweddi. Ac y mae y modd h
yn sicrhau gogoniant Duw ddwy ffordd.

(laf.) Y mae y saint yn y ddyledswydc
hunan o weddi, pan y cyflawnont hi me
modd addas, yn gogoneddu Uawerar Ddi
Gweddi, megys y mae yn foddion o raa,

bibell i drosglwyddo bendithion oddi wì
Dduw i'n mynwesau ; felly hefyd y mae
foddion neu gyfrwng o addoliad, trwy
hyn yr ydym yn addef ein hiselder, ac
rhoddi i Dduw ogoniant ei dduwdod a'i i

feidrol allu. Appeliad gostyngedig oc

wrth ein haualluogrwydd ein hunain athc
alluogrwydd Duw yw gweddi. Nid oesi

yn gofyn yn nrws aralì y peth sy ganddo
hun gartref. A phe meddyliem J.)duw
analluog, äem at arall yn ei le ef. Yr yà]
yn rhoddi iddo ogoniant ei ben-arglwyc
iaeth a'i lywodraeth, ac yn addef ei fod
alluog nid yn unig roddi i ni yr hyn
ofynwn, ond hefyd y dichon efe roddi i

hawl yn, a bendith ar, yr hyn a roddo. à
hyny y niae Crist yn dibenu ei weddi gyd
" Eiddo ti yw y deyrnas, y gallu, a'r gogc
iant," fel rheswm pa ham y cyfeiriwn (

gweddiau at Dduw. O blegid efe yn ur

yw y Pen-llywydd a ddichon roddi i ni fed

iant a hawl mewn unrliyw fwyniant. I

y mae, ^uchel fradwriaeth ydyw yn erb

coron ac urddas Duw, pan gynnj'giom fed

iannu unrhyw fwyniant heb wèddio arn

neu ynte'panroddom addoliad crefyddol in
heb law iddo ef. Drwy y cyntaf, yr ydj

yn trais-feddiannu ei ben-llywodraeth ef,;

iaith y rhai hyny yn Ier. ii. 31, " Arglwyd
ydym ni, ni ddeuwn mwy atat ti." A thrv

yr ail yr ydym yn rhoddi ymaith ei deyrD

a'i lywodraeth i arall. At hyn yr oedd S

tan yn annelu panymynaigan Gristsyrth

i lawr a'i addoli ef, fel yr addefai drwy hyi

mai efe oedd rheolwr y byd. Drach^f
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i> ydym yn rhoddi iddo ogoniant ei rad

íugaredd. Mae dynion yn gofyn dyled

wy awdurdod, ond elusen trwy ymbil.

rth ymbil mewn gweddi, yr ydym yn
radu haeddiant. Gwelwch farn Iob, " I'r

vn, pe bawn gyfiawn, nid attebwn, eithr

,
nbiliwn â'm barnwr ;" lob ix. 15. Gallem
jlangos y eyffelyb mewn perthynas i'r pri-

oliaethau ereill. Ond caiff y prawf byr
)oa wasanaethu. Ac megys y mae Duw,

ystyried yn hanfodol, yn cael trwy
ìddi addefiad o'i Dduwdod ; felly y mae

I b person yn y Drindod sanctaidd—y Tad
Mab, a'r Fsbryd Glân—yn cael eu han-
ydeddu. Trwy gyfeirio ein gweddîau at

ìuw y Tad, yr ydym yn ei anrhydeddu
. y ffynnon o bob gras a thrugaredd. Yr
ym yn anrhydeddu y Mab trwy gyflwyno
1 gweddiau yn ei enw ef at y Tad, gan ei

def drwy hyny yn bwrcaswr o'r trugar-

dau a erfyniwn. Ac y mae yr Ysbryd
ân yn derbyn anrhydedd y cynnorthwy
/nw a addefwn ein bod yn ei dderbyn
fdi wrtho i weddîo. O herwydd megys y
[reddiwn ar y Tad yn enw y Mab, felly

fyd trwy gymmhorth yr Ysbryd.
80.) Megys y mae Duw yn cael ei an-
jydeddu drwy y ddyledswydd o weddi, pan

jj

iawn gyflawnir hi, felly y mae y Cristion

jtau yn cael ei rwyrao ac hefyd ei hyfryd
îeddu i foliannu Duw am, a'i ogoneddu yn
iferiad y trugareddau a dderbynio drwy
Iddi.

1(1.) Y mae gweddi yn rhwymo i hyn,
lnddi yr ydym nid yn unig yn deisyf tru-
ijredd gan Dduw, ond yn addunedu mol-
îinu Duw ani y trugareddau a ddeisyfwn.
I mae gweddiau yn cael yr enw addunedau
hlm lxi. 5): "Ti, Dduw, aglywaist fyadd-
jedau ;" hyny yw, fy ngweddiau, ym mha
li y difrifol addunedais fawl am yr ymwar-
I a ddeisyfais. Nid gweddi ydyw lle na
Iddo adduned. Nid oes i ni feddwl
jwymo Duw a gadael ein hunain yn rhydd-
3).

_
Y mae Duw yn ymrwymo yn yr add-

"d i'n cynnorthwyo ; ond y mae rhwym-
'igaeth yn canlyn ar ein rhan ninnau, sef
;;bydd i ni ei ogoneddu ef. Ac nid ydyw
'rw yn rhoddi caniatâd i ni ofyn un drugar-
^d oddi ar ei law ef ond ar yr ammod
,ia : "Galw arnaf fi yn nydd trallod ; mi
lh waredaf, a thi a'm gogoneddi ;" Salm
•{15. Yn awr, pa fath rwymau cryfion a
•bda hyn ar galon y Cristion erfyniol i

jefnyddio y trugareddau a dderbynio yn
îjactaidd, ac i dreulio gyda diolchgarwch yr
n a ennillo drwy weddi! Ni fynai y
istion fod yn gelwyddwr wrth ddyn ; a

'hu y bydd ei ofn yn fwy rhag ei gael yn
|lwyddwr wrth Dduw : "Diau fy mhobl
;|ynt hwy, meibion niddywedantgelwydd;

:
ly efe a aeth yn Iachawdwr iddynt ;" Esa.
iii. 8.

(2.) Y mae gweddi yn foddion i dueddu y
2 p
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galon i foliannn. Gweddi a moliant fel

y pethau o gyffelyb natur yn yr elfenau

—

hawdd eu toddi y naill i'r Uall. Pan y mae
Dafydd yn dechreu Salm gyda gweddi, mae
yn gyffredin yn ei diweddu gyda mawl.
O'r lle y caffo pethau eu dechreuad, yno y
dychwelant. O'r môr y daw dwfr yr afon

;

ac nid oes mynyddoedd a ettyl nad yn ol i'r

môr yr ä. Yr ysbryd hwnw sydd yn ar-

wain yr enaid allan o hono ei hun at Dduw
am gymmhorth, a'i dychwel at yr un
Duw i dalu ei fawl. Nid ydym yn arfer

benthyca arian gan un, a'u talu i arall. 03
Duw a fydd dy nerth, yn sicr efe a fydd dy
gân. Nid ydyw y lleidr yn wir yn arfer di-

olch i wr am y peth a ladrataodd allan o'i

fuarth ; ac felly nid rhyfedd genyf nad yw
y rhai hyny yn gogoneddu Duw am, ac â'i

drugareddau, y rhai nid ydynt yn gofyn
cenad am danynt trwy weddi. Yr hyn a
wna dynion o honynt eu hunain, hwy a'u

cyfrifant iddynt eu hunain. Trugareddau
a gamgesglir, yngyffredin a gamdreulir, am
eu bod heb eu sancteiddio iddynt ; ac felly

yn myned yn danwydd i'w chwantau. Oddi
yma y mae po mwyaf fyddo eu mwyniant,
mwyaf balchacanniolchgar ydynt. Ondtrwy
weddi fe sancteiddir mwyniant y Cristion

;

a'i natur wyntog sy'n chwythu ereill i falch-

der a attelir. Y mae yr un trugareddau
a geir trwy weddi yn troi yn faeth i rasusau

y saint, ac hefyd yn pydru ac yn troi i

chwantau bryntion yn y pechadur diweddi.

(3.) Fe fyn Duw i'w bobl weddio am yr
hyn a fwriadodd ac a addawodd, i ddangos
yr hyfrydwch mawr a gymmer efe yn eu
gweddîau. Fel tad, er y gall efe anfon i'w
fab sydd oddi cartref yr arian a addawodd
at ei gynnaliaetb, etto y mae yn ei adael
hebddynt, oddi eithr iddo ddyfod drosodd
ar amserau pennodol i'w derbyn. A pha
ham? Nid i flino ei fab, ond am fod yn
hyfryd ganddo ei gyfeillach. Y mae Duw
yn ymhyfrydu cymmaint yng nghyfeillach
ei saint erfyniol, nes yw, i ragflaenu pob di-

eithrwch ar eu rhan hwy, yn trefnu felly,

fel nas gallant esgeuluso un ddyledswydd
heb fod yn eu colled o'r achos :

" Nid yd-
ych yn cael, am nad ydych yn gofyn ;" Iago
iv. 2. A pho helaethaf fyddont mewn
gweddi, helaethaf fydd eu bendithion. Po
mynychaf y tarav/sai Ioas ar y ddaear,
llawnaf fuasai ei fuddugoliaeth ar y Syr-
iaid. Yn gyfattebol i'r saethau o weddi a
daflwn i'r nef, y bydd attebion trugareddau
yn ol oddi yno. Etto, nid oes i ni ei gyfrif

i anewyllysgarwch Duw i roddi, ei fod ef yn
peri i'w blant weddio yn fynych ac yn hir
cyn y del y drugaredd, ond yn hytrach i'r

hyfrydwch a gymmer efe yn eu gweddîau.
Y mae yn gwneuthur hyn yn y bwriad o
roddi grasusau ei Ysbryd ar waith, Uais ac
iaith pa rai sydd yn beroriaeth yng nghlust
Duw. Y gwirionedd yw, yr ydym ni yn
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hyn yn rhy debyg i'r cerddorion wrth ein
drysau ; ceir eu clywed nes y teflir arian
iddynt

; ac yna rhoddant eu pibau i gadw.
A phe byddai ein hangenion ninnau yn cael
eu cyflawni felly mewn attebiad i un weddi,
fel na byddai arnom yn fuan eisieu rhodd
newydd, ymaith yr äem ; ac nid ar trjB y
cai Duw gly wed oddi wrthym.

PENNOD V.

Ccrydd lìym Cr holl rai diweddi ; a dangotìad o'r
c>ijhvr grcsynol y mae y cyfryw ynddo.

Befn. 1. Gair i'r rhai hyny sydd yn byw
mewn llwyr esgeulusdra o'r ddyledswydd
hon

; creaduriaid diweddi. Y mae y fath
adfeilion o ddynolryw i'w cael, a dreuliant
eu hoes annedwydd fel cynnifer o foch. Byth
nid edrychant i'r nef, nes y gosodo Duw
hwynt ar eu cefnau ; ac ni chlywir eu gwaedd
mewn gweddi, nes y byddo ei gyllell wrth
eu gwddf. Beth a ddywedaf wrth y cewri
hyn, meibion y ddaear, sydd yn ymwrthod
âg ymddarostyngiad i Dduw y nefoedd ? Y
gwartheg Basan hyn sydd fel Nebuchodon-
osor wedi ei ddull newid, â chalon dyn wedi
ei gadael, ac yn byw mor anifeilaidd a'r
anifeiliaid eu hunain

; y rhai wrth bori nid
ystyriant yr hwn sydd yn gwisgo y maes â
glaswellt iddynt! A allaf fi obeithio y
gwrendy y rhai hyn ar ddyn, a hwythau yn
gwrthod addef Duw y nefoedd ? Ÿn sicr y
mae eich cyflwr yn alaethus. Pa beth ? bod
beb weddío ! Beth Iai a allech, na thrwy
hyn o blygiad, addef fod Duw yn wneuthur-
wr i chwi ? Neu beth llai er eich eneidiau
eich hunain nag ymbil am eu bywyd gan
Dduw, llaw gyíiawn yr hwn sydd ar godiad
i'ch erbyn ? A ydych chwi wedi ymroddi i

daflu eich eneidiau fel hyn i safn y diafol,
heb gymmaint a tharaw dyrnod er eich am-
ddilìÿniad ? Pe gofynasaí Duw beth mwy
ar eich llaw na hyn, buasai cadwedigaeth
eich eneidiau yn ei haeddu. Ac a seíwch
chwi am hyn ? Nid yw Duw yn ein rhoddi
ni i'r draul o dalu gwerth am ein prynedig-
aeth ; na chymmaint a chostau y carchar

;

yn unig fe fyn i ti attolygu
;
gwna yntau

dalu :
" Eneidiau y rhai a geisiant Dduw, a

fydd byw ;" Salm xlix. 32. O ! y fath
chwanegiad fydd hyn i lymder dy boenau,
pan yn uffern y dywed dy gydwybod yn dy
wyneb na ddaethit yno pe buasit raewn
pryd yn ymddarostwng ger bron Duw, ac
yn ynibü am ei heddwch, yn y ffordd y
costiodd i Grist ei fywyd i'w bwrcasu ?

Naill ai y mae yn rhaid i'r cythraul mud
yma golli ei feddiant ynot, neu yn ddiam-
mheu efe a'th ddwg i uffern. A phwy a
gaiff farw gyda Uai o dosturi na'r drwg-
weithredwr sydd yn sefyll yn ystyfnig o

flaen y barnwr, ac ni wna gymmair
|

syrthio ar ei liniau, nac agor ei enau i c|
trugaredd, er i'r barnwr oedi cyhoedcl
ddedfryd a rhoddi y Jlys i godi, i'r dibe
edrych a ddaw ei ucheldrem i lawr, a
blyga ei yabryd balch i ofyn ei fywyd a
law ì Chwi a wyddoch mor ddig oedd F
pan oedd Crist yn ddistaw : loan xix.
" Oni ddywedi di wrthyf fi ? oni wyddo.
fod genyf awdurdod i'th groeshoelio rì

bod genyf awdurdod i'th ollwng yn rhyd
Er nas gallai efe, greadur salw, wneut
dim erddo nac i'w erbyn, ac am hyny
oedd Crist dan ei ofn, nac yn ei ddyle<
gymniaint a gair. Yr oedd gwarant an
Crist wedi ei selio yn y nef ; ac nid oedd
ynghyd â'r lleill o ìidus elynion Crist,
oíì*erynau i'w chyflawni yn ol rhagderf
edig gynghor Duw. Ond pa faint mw
achos sydd gan y Duw mawr i fod yn d
blegid yr anufudd-dod yma, ac i cídyw

yd,_ Ai mud a fyddi, heb weddio arnaf
Oni wyddost ti fod genyf awdurdod i acl

neu i ddamnio ? I'th draddodi i'r poen
neu i'th gadw allan o'i ddwylaw ? Neu
disgwyl yr wyt ti y bydd Duw yn rhw
i'th achub, pa un bynag a wnei ai gwed
ai peidio ? Os gwna (mi a'i dywedaf) ef

wna fwy erot ti nag er ereill ; i'e, nag ei

Fab ei hun, yr hwn, drwy lefain cryf a
fyniodd am ei achub ganddo. Y mae D
wedi sefydlu trefn iachawdwriaeth ; ac
feddwl y bydd iddo ei chyfnewid, ac fe

ysbrychu cynghor ei ewyllys i'th foddio
Yr hyn a ysgrifenodd a ysgrifenodd, ac
chaiffei diddymu. Ië, er'rereill fod cyg

a gweddio drosot, o dosturi at dy enaid
;

creadur diweddi fyddi dy hun, ti a gei fa

y farwolaeth. Pe Noah, Samuel, a Dan:
fyddai y rhai a safent i fyny i ofyn dy ty

yd, nis gwrandewid hwy drosot. Gweddi
dirprwy l ni thyciant yn yr achos hwn.
am hyny, pan ddaeth gwr Israel at Sam
gan ddeisyf ei weddiau, ac yntau r da
eu haddaw yn rhwydd (yn wir ui feiddia

eu hattal pe buasent hwy heb ei ddwyn
gof ), craü'wch ar y gocheliad y mae efe

gyssylltu, " Yn unig ofnwch yr Arglwy(
a gwasanaethwch ef â'ch hollgalon;'' 1

"

xii. 24. Eel pe dywedasai, Na roddwcb
ar waith nad ydych am ei wneuthur dr
och eich hunain ; ni byddi'rderbyniad sj

i'm gweddiau i yn y nef, gadw digofa

Duw rhag disgyn arnoch, os drygionusa
dduw a fyddwch. Am hyny '"

ofnwch
Arglwydcl, a gwasanaethwch ef." Hyny j
gweddiwch arno, ac ufuddhewch iddo.

mae ofn yn fynych yn cael ei roddi i

addoliadDuw(6'e;i. xxxi. 53),gelwirDuw
ofn Isaac ; hyny yw, y Duw yr^oedd yn
ofni a'i addoíi. Felly Ier. x. 7 : "Pwyni
ofna di, Brenin y ceuhedloedd ?" H
yw, pwy ni'th addola di yn hytrach n
1 Peth a waelo un ym mherson un arrll -prot

;



A PIIOB RHYW WEDDI. 5Ò5

îoed a'r ceryg? «im fod eín haddoliad i

Dduw yn tarddu oddi wrth y parch a'r ofn

ÿdd genym iddo. Cafodd Crist ei wran-
jaw yn yr hyn a ofnodd, neu o achos ei ofn,

'Heb. v. 7), sef ei dduwiol ofn, a ddangos-
)dd yn y llefain cryf hwnw a riddfanodd
!>fe at Dduw yn ei ymdrech. Ac am hyny,
jîyhyd ag y byddoch yn ddiweddi, yr ydych
|n wag o ofn Duw. A pha beth ni faidd y
jath adyn ei wneuthur ? Y mae at alwad
íîatan pe byddai yn ei ddanfon at ddewin.
?an oedd Saul wedi rhoi heibio ymofyn â
)uw, ni a'i cawn ef yn y man yn curo wrth
íldrws y cythraul, ac yn gofyn cynghor gan
lldewines. O ! gochelwch fyw mor agos i'r

lemtiwr. Pe cai Satan ei ddymuniad, yn
|icr hyn a fyddai, fod i'r creadur fyw yn
lldiweddi ; o blegid wrth hyn fe fwriai yr
,nfri mwyaf sydd bossibl ar Dduw, am ei

od yn peri i'r creadur ei ddibrisioyn ei holl

[triodoliaethau ; ac wrth hyn hefyd y mae
fn cael y fantais fwyaf ar y pechadur ei

.un. Yr wyt yn ei afael yn awr mor sicr

f'r ymdeithydd gan y lleidr, pan fydd wedi
üdafluyn rhwym i fFos, a'i safn wedi ei

jlenwi fel nas gall waeddi ar ereill am gyn-
torthwy. Mewn gair, yr wyt yn anrhaith
an Satan

;
yr hwn a all yn awr gyflawni ei

:hwant arnat. Y mae yr hwn sydd yn
weddio yn gwahodd Duw i fwy o gyfeiìl-

arwch âg ef, ac fe gaiíf hyny yn fuan ; fel

I gwelwn yn Paul at yr hwn y danfonodd
)uw Ananîas. Ond y mae yr hwn sydd yn
|yw mewn esgeulusdra o'r ddyledswydd
!.on, yn rhoi i'r diafol lawnach meddiant o
i.ono. Tydi yw y dyn parotaf o bawb iddo
wneuthur atheist.i Ni ryfeddwn iddo dy
erswadio nad oes un Duw, gan dy fod eis-

es yn ei ammharchu i'r fath raddau, fel nas
all y grediniaeth am Dduw lai na bod yn
rswydus i'th feddyliau. Buan y perswad-
wyd Herod i dori pen Ioan, am ei fod pan
n fyw yn pigo ac yn poeni cymmaint ar ei

'ydwybod. Ac y mae i'w ofni mai hawdd
y dynu dithau i geisio mygu pob meddyl-
|iu am y bod o Dduw ; oddi wrth yr hwn
id yw dy gydwybod oganus yn disgwyl
ílywed dim a all dy foddhau. Ië, y mae yn
febygol fod gormo'd o'r atheist ynot eisoes,
uid e, ni feiddit nacau i Dduw y rhan hono

? addoliad naturiol, a delir iddo gan y rhai
jfdd yn gwybod leiaf am dano. Sicr wyf
pd yr Ysgrytbyr yngosod y basterdyn hwn
I anghrefydd wrth ddrws atheistiaeth. Yn
\alm xiy. 1, y mae yr ynfyd yn chw-ennych
lerswadio ei hun nad oes un Duw ; ac wedi
'ldo gael meistrolaeth mor bell ar ei gyd-
'Tbod ag i ddileu Duw allan o'i gredo,
|uan y mae yn ei adael o'i bader hefyd,

\Cwest. Ond fe allai y gofyn rhai i mi, a
dwyf yn meddwl fod neb yng ngwledyddyn<

1 Un yn gwada y bod o Dduw.

yr efengyl yn esgeuluso gweddi ar y cyfrif
hwn o atheistiaeth ?

At. Ydwyf yn wir; a pheth sydd fwy, yr
wyf yn meddwl fod gwaeth atlieistiaid i'w
cael dan dywyniad disglaer yr efengyl nag
yn y gongl dywyllaf o Affrica, lle y mae y
dydd yma etto heb wawrio. Fel y tyf
chwyn yn fwyaf drygsawi'us yn y tiroedd
brasaf, a ffrwythau yn addfetaf yn y gwled-
ydd cynnhesaf, felly y tyf pechodaui :

r uch-
der mwyaf lle y mae ìiaul yr efengyl fwyaf
yn ei rym :

" Pwy sydd ddall ond fy ngwas
i?...a dall fel gwasyr Arglwydd?" Ésa. xlii.

19. Pwy sydd yn fath atheistiaid a'r rhai
sydd â'u llygaid wedi eu tynu allan gan
oleu yr efengyl. Y mae byrdra gwybod-
aeth yr Indiaid o Dduw yn bod o ddifíyg
goleu, yr hyn o bossibl a feddyginiaethir
pan ddygir goleu atynt. Ond pan syrthio
atheistiaeth barnol ar enaid, y fath ag ydyw
yn gyffredin yn amser ac ardaloedd yr
efengyl, am wrthryfela yn erbyn y goleuni

;

y mae hwn yn anfeddyginiaethol. Yma y
mae megys y ganwyll wedi darfod ; ìe, y
llygad wedi ei godi allan.

PENNOD VI.

Ännogaeth ür saint ; ar ìddynt fod yn helaethion
yn y gwaith hwn.

Defn. 2. I'r saint ; cyffröer chwi i lynu
wrth y gorchwyl hwn"yn ddyfalach nag
erioed. Òs esgeulusir hwn, adfeíliad cyffred-
inol a ganlyn ar eich holl rasusau. Pan fydd
porthladdoedd teyrnas wedi eu cau i fyny fel
nas gall y marsiandwr fyned allan, y mae
methiant yn canlyn ar yr holl fasnach wladol,
fel na raid i elyn daraw dyrnod, ond yn
unig sefyll i edrych arnynt yn bwyta y naill

y llall. Fe ddywed y Salmydd am ffrwd,
"sydd yn Uawenhau dinas Duw;" Salm
xlvi. Yr addewid yw y ffrwd hon, ar ba
un y dygir holl fywoliaeth y saint iddynt at
eu drysau. Os cedwir hon yn agored, nid
llawer o niwed a wna Satan iddynt ; ac felly

y bydd, tra y gallant anfon allan eu gweddîau
ar hyd y ffrwd hon i'r nef. Ond os unwaith.
yr attelir y fasnach yma, yna y mae yn galed
arnynt. Fe sylwir am ein cymmydogion

—

pobl yr Iseldir {Netherlands)—tra y mae
gwledydd ereill yn arferol o fyned yndlawd
trwy y rhyfel, eu bod hwy wedi cyfoethogi
drwyddo, am eu bod ynghyd â'u rhyfeloedd
wedi helaethu eu marsiandiaeth ar led. Ac
os niynit tithau, Gristion, lwyddo drwy dy
holl brofedigaethau, rhaid i ti gymmeryd yr
un ffordd. Er dim, na nycha dy fasnach a'r
nef. Y mae Duw, i'th wneuthur yn ddyfal-
ach yn dy ddyledswydd hon, wedi trefnu
pethau felly, fel y mae holl drysor yr addewid
i gael ei ddwyn i mewn i ti yn y'llestr yma
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o weddi. Y mae hon yn debyg i long mar-
siandwr (Diar. xxxi), "yn dwyn dy ym-
borth o bell. Pe byddai dy drugareddau o
dyfiad dy wlad dy hun, gellit arbed taith i'r

nef. Ond Och ! greadur tlawd, pan fyddych
helaethaf arnat, a'th drysor lawnaf, pe na
ddeuai cynnorthwyon newydd o'r nef, mor
fuan y'th ddygid gyda'r weddw dlawd i

fwyta dy damaid olaf, a marw ! Nid ei

hychydig flawd hi yn y celwrn, na'r olew
yng ngwaelod ei hysten, ond bendith Duw
yn eu hamlhau a barodd iddynt ddal allan
cyhyd. Felly nid dy ras, dy nerth, neu dy
gysur presennol, ond gwaith Duw yn eu
maethu â chyfraniadau newyddion, sydd i

gadw dy fywyd dithau. Ac os peidi a
gweddio, fe baid olew gras â rhedeg. " Nid
ydych yn cael am nad ydych yn gofyn." A
phan ddarfyddo yr ystôr, rhaid i'r ddiuas
ymroddi i'r gelyn. Megys, gan hyny, na
fynit syrthio i ddwylaw Satan, paid a cholli

cynnorthwyon Duw, dy gyfathrachwr goreu,
trwy ddiífyg cîal i fyny gyfeillach garuaidd
âg ef wrth orsedd gras. Yn awr, i ddilyn
yr annogaeth yn well, nid anaddas fyddai
cynghor tuag at i ti yru ym mlaen y fasnach
hon o weddi yn liwyddiannus. Y mae Satan
wedi cael mor fynych ei ddymchwelyd yn
waradwyddus drwy weddîau y saint, nes
yw yn crynu wrth rym yr ordinhâd fawr
hon o eidcío y nefoedd. Dyma y llef, cadarn
lef Duw yn ei saint, sydd n ysgwyd y
mynyddoedd hyny o falchder

;
yn gwasgaru

fflamau eu tanllyd demtasiynau, ac yn peri
iddynt fwrw allan eu cynghorion annhycian-
nol^er eu cywilydd a'u somedigaeth : "O!
Arglwydd, tro, attolwg, gynghor Ahitophel
yn ffolineb ;" 2 Sam. xv. 31. Fe wnaeth yr
un weddi hon Ahitophel yn ynfyd; a'r hwn
a'i gosododd ar waith hefyd ; dymchwelodd
gyfrwysdra dyn a diafol ynghyd. Y mae y
fath arswyd wedi gafael yn Satan, wrth
gofio ei golledion ar ddwylaw gweddi, felna
âd efe gareg heb ei throi, na dyfais heb ei

phrofi, er dy rwystro yn y gwaith :
" Pa

beth yr ydym ni yn ei wneuthur ?" ebe y
Phariseaid yn achos Crist, " canys y mae y
dyn yma yn gwneuthur llawer o arwyddion.
Os gadawn ni ef fel hyn, fe ddaw y Ehuf-
einiaid, ac a ddifethant ein ]le ni a'n cenedl
hefyd ;" Ioan xi. 47, 48. Nis gall Satan
wadu na wnaed arwyddion mawrion drwy
weddi. Fel yr ä ysbryd gweddi i fyny, y
mae ei deyrnas ef yn myned i lawr. O'r hâd
brenhinol y mae ; nis gall efe sefyll o'i flaen
mwy na Haman ar ei gwymp o flaen Mor-
decai ar ei godiad. Ac am hyny, gan ei fod
yn debygol o wneuthur cymmaint gwasan-
aeth i ti, y mae genyt achos mwy i'w gadw
rhag ei ruthriadau ef. Am fod y gynnau
mawrion mor ddefnyddiol i fyddin a ni-
weidiol, yn gystal a dinystriol i'r gelyn, fe
osodir gosgordd gref o honynt bob amser
o'u deutu.

Yn awr, rhuthriadau dichellgar Satan
3

erbyn gweddi ydynt o dri math.
laf. Os gall, efe a'th geidw oddi wr

weddi. Os ni thycia hyny,
2il. Efe a gais dy rwystro mewn gwedc

Ac yn
3ydd. Os metha yr ystryw hono, efe

lafuria i attai llwyddiant a dychweliad c

weddi.

PENNOD VII.

Dwy ystryw, â pka rai y caü Satan attal y Crù
ion gwan rhag y ddyledswydd o weddi.

laf. Efe a amcana dy gadw rhag gweddî
Ac i ddwyn hyn i ben, y mae ganddo
ddichellion yn barod ; llawer gwrthdda<
i'w chodi, a rhwystr i'w daflu ar dy fford

i'r ddyledswydd ; dan obeithio os na thran
gwyddi wrth un, y gwna efe i ti gael codwi
wrth y llall, a bod yn glaf o'th naturiaet
cyn ymosod yn ei chylch. A'r hyn syd
waethaf, ti a gei blaid o fewn i'th fynw<
yn rhy barod i roddi gwrandawiad iddo ; i<

i gymmeryd ei resymau i fyny, a dal

ddadl ar droed yn erbyn ymaflyd â'r go;

chwyl. Ni a nodwn rai ym mysg llawe:

ac a roddwn atteb yn dy enau erbyn
delo.

dosb. 1.

Ystryw ] . Pa beth ! tydi weddîo !

gwnei, ni byddi ond chwareu y rhagritl

iwr ; a gwell bod heb weddio, na gweddi
heb fod yn ddim gwell. Ië, fe allai y byd
i'th galon ddrwgdybus dy hun sisial yr a
peth, neu o leiaf roi cymmaint coel i'w gj
huddiad ef, fel ag i beri i'th feddyliau siglí

pa un oreu gweddio ai peidio.

Yn awr, i'th arfogi yn erbyn hyn, ystyrùl

(laf.) Nid wyt ond yn ofni chwareu
;j

rhagrithiwr os gweddii. Ond ti a fyddi y'

sicr o amlygu dy hun yn atheist os na wneif

a dyna ei ddymuuiad ef. Yr wyf yn gobeith

io J byddi yn ddoethach nag yr esgeulusj

ddyledswydd adnabyddus, oddiarammheu
aeth mai aflwyddo a wnei ynddi ; a doeth.

ach na gorwedd mewn pechod gwybyddusj
ie, un mor anferthol a'i fod yn profi y nel

a barhao ynddo yn atheist ; a hyn dim cm\

rhag ofn cyfarfod â llew, neu fwbach, feallai

yn ffordd dy ufudd-dod i orchymyn anheb
gorol.

(2il.) Yr wyt o herwydd dy ofn mewi
llai perygl o chwareu y rhagrithiwr. Y mai'

rhai clefydau corphorol yn dal dynion trw;

rym ofn a dychymmygion. Y mwyaf e

ofn yw y tebycaf i gael y plâ neu y írech

ond nid oes neb mor ddiogel rhag pechoy

a'r hwn sydd arno fwyaf o'i ofn. Y gwir

ionedd yw, ni ddymunwn un prawf gwel
j

o'th ddiragrithrwydd nu hwn, dy fod yi;
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lofni dy ragrith. Cred fi, os hyn yw trallod

mawr dy enaid, y mae mwy o achos i Satan

'ofni dy ddiragrithrwydd nag i ti ofni dy

ragrith. Ac y mae yn dra thebygol mai

hyn sydd yn peri iddo dy frawychu di oddi

ìwrth weddi, am y brawychit ti gymmaint

larno ef wrth wedd'io. Pe byddit ragrith-

iwr, fel yr haera, efe a'th wahoddai di ei

hunan at y gwaith ; ie, gwnai lwybr i ti yn
hytrach na'th fod ar ol ; a phan godit oddi

ar dy liniau, fe ddiolchai i ti am dy boen,

am y gyr na wnai Duw hyny. Y mae y
jfhagrithiwr yn gwneuthur mwy o wasan-

laeth iddo ef nag i Dduw. Nid ydych yn
barnu, y mae yn debyg, fod y diafol yn
'rhyw elyn mawr i ympryd Iezebel ; na, di-

lammheu mai efe a'i rhoddodd yn ei phen,

fel y byddai iddi drwyddo watwar Duw a

»dyn hefyd. Gwledd diafol oedd ei hym-
Ipryd hi. Ond,
i (3ydd.) Os wyt yn cael fod i ti fwy o

achos ofni dy fod yn chwareu y rhagrith-

tiwr, nag a allaf fi sydd yn ddieithr i'th

jgalon weled ; ac yn wir pwy a all wybod
itroion hono gystaí a thi dy hun ? Os wyt
jyn ofni, meddaf, mai hwn yw y pechod

jtebycaf o dori i mewn arnat ÿn dy ddyled-

jswydd
;
gwna fel Moses, a laddodd yr Aipht-

wr i waiedu gr o Israel ; difetha y pechod
fel y gwaredych dy enaid rhag yr esgeulus-

idra o ddyledswydd. Drwy yr hysbysrwydd
E rydd Duw o'i ddaioni i ti, am yr ochr de-

jbycaf i'th berygl ddyfod o honi, y mae genyt

fantais fawr i syrthio ar dy elyn, a dial yn
llwyrach arno cyn myned yng nghylch y
gorchwyl o weddi. Cais ond dy galon i

jgasineb at y pechod adgas hwn, ac ymroad
sefydlog i'w erbyn, a chyda bendith Duw,
ni bydd yn abl i'th niweidio nac i attal dy
weddi rhag cael derbyniad yn y nef.

DOSB. II.

Ystryw 2. O ! medd Satan, ni feddi di

ddoniau i weddio, gâd hyny i rai a allant

gyflawni y gwaith yn harddach.
Yr amddiffyniad. Beth wyt ti yn feddwl

wrth ddoniau? Os tafod Uithrig hyawdl,
yr.hyn sydd gan rai fel y gallant heb fyfyr-

dod, gyda llawer o ymadrodd, redeg dros

holl benau gweddi mewn trefn hardd, a
gwisgo pob deisyfiad âg ymadroddion addas
a chynnhyrfiol ni a adawn dy fod heb y
rhodd hon ; ond na ato Duw i'r diffyg o honi
dy gadw heb weddîo, na pheri i ti fyned yn
llai dy gysur at y gorchwyl. Y mae y diffyg

yma yn dangos yn unig na feddi gystal pen

;

ond nid yw yn un gradd o rwystr i'th galon
fod mor rasol a'r eiddynt hwythau. A
gwell o'r ddau i'r byrdra fod yn dy ben nag
yn dy galon. Fe fydd dy ddeall yn wir o'r

achos hwn yn fwy diffrwyth mewn gweddi

;

ond àichon dy galon fod mor ffrwythlawn
wrth ben yr ychydig ymadroddion anghym-
malus sydd yn syrthio yn ddarnau oddi
wrthyt, a'r eiddynt hwythau gyda'u haraeth

ddoniol. Ni bydd dy iaith di mor daclus a
thrwsiadns ; ond fe all dy enaid a'th ysbryd
fod mor ddianaf, ie, yn fwy gonest nag yd-
yw llawer o'r rhai hyny sy'dd yn boddhau y
rhai a'u gwrandawant â chynghanedd eu
doniau. Y mae yn bossibl fod gan ddyn
gorph pwdr dan ddillad claerwych ; a than

y gwychder hyn o ymadrodd, gydwybod
dlawd rwygedig. Pwy ni ddewisai gyflwr

y dyn iachus mewn dillad gwladaidd, o flaen

un afiach a chlwyfus yn ei wisgoedd gwych-
ion—y dyn diragrith a doniau gwael, yn
hytrach na chyflwr y pwdrgalon gyda'i

ddoniau godidog? Ni chyfrifwn hwnw yn
wladwr goreu sydd yn chwareu yr ymadr-
oddwr yn nh y senedd, ac yn gwneuthur
areithiau ffraethach nag ereill ; ond yr hwn
a dery gyda'r ochr oreu, ac a fydd yn sicr o
roi ei bleidlais at ddwyn ym mlaen unrhyw
achos da. Nid areithyddiaeth y tafod y mae
Duw yn ei brisio, ond yr Amen o'rgalon, â
pha un y; mae yr enaid diragrith yn selio

pob sanctaidd erfyniad. Ac fe all calon

onest dy helpu i hyn
;
peth nas gall goleu

pen ei wneuthur i'r dyn sydd yn fyr o ddi-

ragrithrwydd. Nid harddwch ysgrifen sydd
yn rhoi grym i'r weithred o rwymedigaeth,
ond y person, llaw a sel yr hwn sydd wrthi

;

pe amgen, fe allai ysgrifenydd wneuthur yr
holl wlad yn ddyledwyr iddo. Dichon don-
iau wneuthur ysgrifen hardd, yr hyn sydd
yn bossibl i ragrithiwr, ond fíydd a dirag-

rithrwydd a wnânt weddi o rym ; a hon yn
unig sydd ganddi hawl i bethau da yr
addewid. Mewn gair, enaid diragrith, am
y cyfryw yr wyf yn dy gymmeryd ; ac os

felly, er na feddi y fath ddoniau gweddi ag
ereill, etto y mae genyt gymmaint o hawl
yng Nghrist, y "dawn annhraethol " (2 Cor.

ix. 15), a neb o honynt. Ac er dy dra-

gwyddol gysur, gwybydd nad y doniau hyny
ynddynt hwy, ond y dawn Duw yma, i ti a
phob credadyn, yw yr agoriad sy raid agor
calon Duw, os ceir dim trugaredd oddi yno.

Ië, y mae yn rhaid i'r dawn hwn sancteiddio

eu doniau disglaer hwy, fel yr allor aur
oedd arni ; onid

yr Arglwydd.
e, ffieidd-dra fyddant gan

PENNOD VIII.

Dichéll a chyfrwysdra Satan i gadw yr enaid oddi
wrth y ddyledsioydd yma, ar yr esgus o anhwyl-
deb presennol y corph.

3ydd. Y mae gan Satan, a'r cnawd hefyd,

resymau oedi i'th gadw rhag dy ddyled-

swydd pan ddelo yr amser y byddit arferol

o'i chyflawni. A fyddi di un amser, Grist-

ion, wrth gyfeirio at orsedd gras, yn clywed
Satan a'th gnawd yn sisial yn dy glust, Pa
beth yr wyt yn myned yn ei gylch yn awr ?

Nid amser cymmhwys yw hwn i ti weddîo

;
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aros am well cyfle. Yraa y mae y diafol yn
ymrìdangos yn gymmedrol. Ni ddywed efe

paid a gweddîo o gwbl ; ond nid yn awr.

Nid dyro i fyny ; oud dyro heibio hyd am-
eer mwy cyfaddas.

At. Ýn awr, bydd wagelog, Gristion ; y
mae dy droed yn agos i fagl. üs derbyn

cynghor Satan a wnei, ac aros ei amser cyf- I

addas ef, fe allai y bydd yn debyg i amser I

cyfaddas Ffelics i al Paul, a'i wrandaw
ym mhellach ;

yr hwn, am a wyddom, ni

ddaeth byth i ben. Pan fydd y cnawd a

Satan yn deisyf amser, eu diben ywlladrata

anwer. Hwy a'th ddennnt oddi wrth ddy-

Jedswydrì un tro, ar y bwriad o'th gau rliag-

ddi bob tro. Rhesymwr cyfrwys yw y diafol

;

efe a yr y bydd i gardotyn cywilyddgar,

sydd yn gofyn ychydig, ei gael yn haws na'r

gr a ofyn yn eofn rywbeth amlwg afres-

ymol. Iephthah, yr hwn a ganiataodd ddy-

muniarì ei fereh am ychyrìig fisoedd o oed-

iad, ni buaaai, y mae yn debyír, yn gwranrìaw

arni pe gofynasai lawn rydrìhâd oddi wrth

adduned ei'thad. Y mae enaid grasol dan

adrìuned i alw ar Dduw ; fe yr Satan y
teflid ei gynnyg yn ol gyda fíìeiddiad, pé
parai iddo ar y gair cyntaf beidio a gwedu'io

rnwy, a rhoi heibio yu hollol ei gyrndeithas

â Duw ; am hyny 'fe gais ymddangos yn
foddlawn iawn'iddo wedd'io. Ië, peth addas

yrìyw, meàd efe, ni fynwn i ti clroi cefn ar

dy gyfaill goreu ; ond nid amser mor gyf-

addas ydyw yn awr. Y mae gan Satau ddwy
ddadl lefn i rìwyllo y Cristion o'i amser a'i

gyfle presennol i weddi'o ; sef ei annhymmer
bresennol i'r gwaith, neu ryw achos bydol

fydd yn gofyn ei ddibenu.
"

laf. Ei aiinhymmer brcsennol i wedd'io.

Aros Gristion, medd y temtiwr, nes y bydd-

ych mewn gwell hwyì i ddyledswydcl ; a thi

a weddii i berwyi gwell. Gwell papur glán

nag ysgrifen fudr
;
gadael y gwaith i sefyll

na myned yn ei gylch pan fyddo dy law

allan.

Yn awr, y rnae annhymmer deublyg, a

adefnyddia Satan a'r cnawd i liwio eu hesgus

âgef."

(laf.) Anhwyldeb corph. Y mae rhyw
afiechyd yn bresennol ar hwnw ; ac medd y
rhaihyn,"Yr Ysgrythyr a ddywed i ti fod

Duw yn ewyllysio trugaredd yu hytrach

nag aberth. Ac nis gellir gwadu nad yw yr

Ysgrvthyr yn cvrhaedd hyd at y corph ; o

blegid níd yw gorchymynion Duwgreulawn
wrth hwnw.

At. Ond tuag at dy dynu o'r fagl yma,

dvwed i mi y gwir, pa mor fawr yw aüech-

yìl dy gorph? Ysgatfydd nad wyt mor
glaf, fel na elli fyned" yng nghylch dy
orchwyl bydol, er mai dan riddfan a chwyuo
peth. Ond pan ddylit weddi'o, yna y mae
dy ben, neu ryw fan, yncuroyn dostach nag

o'r blaen. A wyt ti yn rìdigon iach i fyned

i'th siop, ond nid i wedd'io yn dy ystafell ?

A elli di ymlusgo mor bell a'r farchnad, a

bod heb weddio garLref ì A elli di yia-

drechu â'th ddolur mor l^ell ag i fasnachu

â'r byd, ond nid i gyfeillachu â'r nef ! Yn
sicr nid yw pob petli yn iawn

; y mae gan
Dduw le i achwyn arnat. Oni all efe ddy-

wedyrì, yr wyf yn haeddu dy j.vmdeithìas

gystal a'r byd ? Onrì pe rhoddem dy fod yn
glaf iawn, ac wedi dy gau i fyny yn gwbl
oddi wrth dy negpseuon bydol, elto, a es-

gusoda liyn di rhag cyrchu at orsedd gras?

Y rr.ae Duw yn dy dynu allan o'th weiiiidy i

ddangos i ti y fibrdd i'th ystafell
;
yn dy

daraw oddi wrth dy fasnach fydoí, fel y
gallech ddilyn yr un nefol yu fwy dyfal.

Gwir yw, nid wyt yn abl i wedd'io mewn
ymadrodd maith, ao nid yw Duw yn ei

ddisgwyl. Yn y fan hou y mae yr Ysgiy thyr

hono a fynaiy diafol i ti ei chamarfer,

yn dra pherthynol ac arìdas i'th amgylch-

iad: ewyllysio y mae Duw drugaredd ac .id

aberth. £tto yn awr, os un amser, yw y
pryd i ti aufon dy saeth-weddiau byrion al

Dduw. Pan fo anarìl eiu corph fyraf, yi

yrìyiu yn anadlu yn fwyaf buan a mynych.

Er nas gelli wedd'io yn hir, ti elli weddic

llawer drwy yr ehediadau serchiadol hyt

o'th galon i'r nef. Dylai y Criation fod ft';

gawell yn llawn o'r saethau hyn ; y rhai, ei

eu byrcìra, a änt gyda nerth. Ni wedd'iodc

Crist erioed yn ddyfalach nag yn ei ing yi

yr ardd. A gweddi o'r fath yma oedd houo
" Fy nhad, os yw bossibl aed y cwpan hwi
heibio odrìi wrthyf ; etto uirì fel yr ydwy;

fi yn ewyllysio, onrì fel yr ydwyt ti ;" Mat
xxvi. 3í). Ac ar ol byr orphwysiad i natu:

gael ychydig anadl, o herwydd y baich an

nhraethol oedd yn gwasgu arni, y mae yi

taflu yr un saeth drachefu i'r nef dair gwaitl

yn olynol : adn. 44.

Mewn gair, Gristion, er nas gelli weddrj

fel y byddit arferol, etto ti a elli ddymunj
gweddiau ereill drosot a chyda thi. Fe 01

chymynir i ni alw am yr henuriairì, ie,

deisyf gweddiau ereill hefyd. Mor dostur

iol yw Duw tuag atom, fel pan y byddoi
trwy wendid yn analluog i daenu ein deù

yfiadau ein hunain mewn gweddi, y gallw

y pryd hwnw blanta, îe. Rahel, ar linia

ereill
;
pan nas gallwn fyned ein hunaii

fel y byddem arferol at y gwaith. gallw

gael ein dwyn ar ysgwyddau eu gweddia
hwy. ac ehedeg ar adenydd eu fiyda hw
i'r nef.

PENNOD IX.

Ystryio Satan i gadw y Cristion oddi wth iocd<

ar yr esgw o anhioyl presennol ei galon.

2. O! ond gelli ddywedyd, nad afiechy

dy crph, ond marweidd-dra dy galon, l
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ihwyl dy enaid, sydd yn dy gadw di oddi

ith ddyledswydd. Ti fynit gael hono

Lwn gwell hwyl; ac yna ti äit yn rhwydd
raddi.

DOSB. I.

it. laf. Gâd i mi ofyn i ti, Gristion, beth

f y ífrwyth a gefaist, o fewn sylw dy

lîlon dy hun, wedi tyfu oddi ar y fath oed-

jlau ac esgusodion ? A ddarfu i esgeulus-

E o ddyledswydd ar un tro dy gymmhwyso
\\\ dro arall? Yr wyf yn coelio nad do.

} wellheir diogi wrrth gysgu ; na syrthni

\vy segurdod. Os bydd ein coes yn cysgu,

jarodiwn; ac felly daw ati ei hun. Fe
|r Satan, os diengi rhag yr ysgol heddyw,
)ydd yn anhaws genyt fyned iddi yfory.

to i'r cnawd ychydig rwysg a rhyddid,

wy ymollwng fel hyn, a gwaeth y cym-
ir gyfyngu arno rhag llaw. Cryn waith

y ffrwyno anifail gwyllt, wedi iddo un-

jith gael yr enfa allan o'i safn. Yr oedd

|is y ddyweddi yn eistedd yn ddigon es-

Jvyth, pan oedd am dani, a diammheu na
liasai fod hebddi ; ond wedi ei pherswadio,

ivy dwyll Satan, i'w diosg, mor anhawdd
id ganddi ei gwisgo drachefji ! Can. Sol.

3. Ac am hyny, pa bryd bynag y bydd-

ì ar droi oddi wrth y ddyledswydd hon
u arall, ar yr achos yma, ystyria yn ddwys
hyn sy debygol i ganlyn. Un o'r ddau
th yma a ddaw, naill ai ti a weli dy bech-

, ac a ddychweíi gyda chywilydd a gofid

ì dy esgeulusdra. Ac onid Jlai blinder

t gweddio yn awr, nag yn y fath helynt

;dy'n? Medrai ethnig ddywedyd, "Ni
eehaf fi, i brynu edifeirwch;" ac oni

ylit ti fod yn gallach i adnabod bargen
rwg ar les dy enaid, na hwnw? Neu
te, fe fydd i'r esgeulusdra yma fagu un

• all, a hwnw drydydd, ac felly ti äi ddyfn-

h ddyfnach i lyfr dy gydwybod, nes o'r

jwedd y rhoddech i fyny feddwl arn ad-

Jwyddu dy gydnabyddiaeth â Duw, am i

nei adael heibio cyhyd.
DOSB. II.

'2îl. Ymofyn o ba le y mae yr anhwyl
!dd arnat yn tarddu ; ac ond odid ti gei

hos i'w fwrw, naill ai ar ryw gam-ymddyg-
1 yn dy yrfa fel Cristion, neu ar dy es-

'ulusdra o'r moddion parotoawl hyny a
lylit eu cymmeryd ar dy ffordd i'r ddyled-
yydd hon.
! (laf.) Edrych ai ni ddarfu i ti ymyraeth â
!.yw bechod yn wybyddus. Y mae gwrth-
ynebiad rhwng pechu a gweddio; mewn
;ian oddi wrth euogrwydd, yr hwn a wna
• enaid yn anhf i ddyfod i ydd Duw, am
fod yn ymwybodol o fai. Y plentyn a
im-dreuliodd y dydd, wrth chwareu ar led,

j

lecha o'r golwg, neu a ä yn lladradaidd i'w
ely y nos, rhag ofn dwrdiad neu waeth,
ui ei dad. Ac mewn rhan hefyd, fel y
ae yn annhrefnu y galon. Mae pechod a
weddi yn bethau mor wrthwyneb, fel y

mae yn ammhossibl camu ar unwaith o'r

naill i'r llall. Amser drwg yw i dynu dwfr
pan fyddo y ffynnon wedi ei chau, neu ei

cliymmysgu. Os bydd arfau y gweithiwr
wedi pylu neu fylchu, ni wneir un gwaith
iawn, nes eu minio o'r newydd. Dichell y
diafol ydyw hyn, annhrefnu ac anaddasu y
Cristion i'w ddyledswydd, fel y byddo iddo

ei gadael ar ol. Ac am hyny, bydded dy
ofaL blaenaf i gadw fíynnon dy galon yn
loyw ar hyd y dydd ;

gan gofio mai o
honi hi y mae y dymuniadau sanctaidd i'w

tynu, y rhai yr ydwyt i'w tywallt o flaen

Duw mewn gweddi. Gwylia rhag rhoddi
benthyg un o alluoedd dy enaid, i fod yn
offeryn Satan yng ngwaith bras a brwnt
pechod; onid e, ti ai cei allan o fìn, pan
ddelych i'w arfer yn y gorchwyl ysbrydol

hwn. Llangces dda ni fyn fod ei dysglau a'i

llestri yn fudron, pan y dylent fod at wasan-
aeth ; ond yn sefyll yn lân ac yn loyw yn
eu lle, erbyn y byddo galw am danynt. Ac
felly y darlunir y gwir Gristion (2 Tìm. ii.

21): "Pwy bynag gan hyny a'i glanhao ei

hun oddi wrth y pethau hyn, efe a fydd yn
llestr i barch, wedi ei sancteiddio, ac yn
gymmhwys i'r Arglwydd, wedi ei ddarparu
i bob gweithred dda." Ond os wyt yn cael

fod «uogrwydd wedi casglu, ac oddi yno
ofn dyfod mor agos at Dduw, ag y dwg y
ddyledswydd yma di; i'e,dieithrwch hefyd yn
dy galon at y gwaith, y ffordd oreu i ti yw
adnewyddu yn brysur dy edifeirwch, ac felly

dy ffydd, am drugaredd faddeuol, a gras

glanhaol hefyd. Y mae ymrafaelion new-
ydd yn haws eu gwneuthur i fyny na hen
gwerylon; archollion newydd yn haws eu
hiachau na hen ddoluriau ; brychau newydd
eu cael yn haws eugolchiymaith, narhai wedi
hir sefyìl. Plyg o flaen gorsedd gras. Dyfr-
hâ y ddaear, os gelli, â'th ddagrau ; llenwa

y nef â'th drist ocheneidiau am dy bechod

;

ond er dim na fwrw heibio y ddyledswydd
ar yr esgus yma; o herwydd nid dyna y
ffordd i weilhau y mater, ond i'w wneuthur
yn waeth. Drwg y gwnaeth Ionah, geisio ei

air da yn hytrach na dyrchafiad trugaredd

Duw ; ac edrych pa fodd y cai efe anrhyd-

edd oddi wrth ei genhadwri, yn lle pa fodd y
mawrygid enw y Duw mawr, a'i danfonodd
ef. Ond gwaeth etto ydoedd, pan ddarfu i'r

drwg feddyliau hyn, y dylasai ymostwng o'u

herwydd, weithio ynddo, a pheri iddo redeg

hefyd, a gadael gwaith ei feistr. Felly,

Gristion, drwg yw dy waith dithau wneuth-

ur rhwyg yn dy yrfa sanctaidd, drwy ymyr-
aeth âg un pechod ; ond ti wnei yn waeth,

os troi dy gefn hefyd ar Dduw yn yr ordin-

hâd hono, lle y dylit ymostwng o blegid dy
bechod o'r blaen. A all un pechod fod yn
esgus da am wneuthur arall? Yr wyt wedi
syrthio i bechod yn ystod y dydd; ai am hyny
ni weddia y nos? Yn sicr, gweli fyddai er-

fyn gau Dduw faddeuant am a wnaelhost
j
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a mwy o ras, fel na wnelych y cyffelyb, neu
waeth, yfory. Nid esgeulusdra o ddyled-
swydd yw y ffordd i'th dynu o'r pydew yr
wyt ynddo, nac i'th gadw rhag syrthio i un
arall. Gochel dy redeg dy lmn ym mhell-
ach i brofedigaeth. Ÿn awr yw' yr amser
i'r diafol ymosod arnat, pan wyt â'th arf o'th

law. Y peth goreu sydd i ti i'w ddisgwyl
yw ystorm oddi wrth Dduw, i'th ddwyn di,

ei íFoadur, yn ol at dy waith ; a pho cyntaf

y delo, mwyaf yw ei drugaredd atat.

dosb. m.
(2il.) Os wyt, ar ol vmofyniad ífyddlawn,

yn cael nad yw dy gaíon yn áy gyhuddo o
fod wedi dy anaddasu dy hun i ddyledswydd,
trwy unrhyw bechod gwybyddus yng ngyrfa
dy fywyd ; ac er hyny yn parhau yn drym-
aidd ac anhwylus i weddi

; yna y mae yn
debygol y deli dy hun yn fusgrell yn y paroto-
ad i'r ddyledswydd. A ddarfu i ti gan hyny
roddi ymgais difrifol, trwy fyfyrdodau
addas, i chwythu tân dy reddfol ras, yr hwn,
er nad yw wedi ei ddiffodd trwy unrhyw
bechod anferth, etto a all fod wedi ei farw-
eiddio, a'i gladdu dan ryw ludw, wrth dy
fod yn rhy drafferthus gyda'th orchwylion
bydol? Anfynych y mae y suguedydd
(pump) mor lawn ag y ceir dwfr allan ar y
cais cyntaf ; nid yw y galon chwaith yn
gyffredin, mor ysbrydol, ar ol ein gofal

niwyaf yn ein helynt fydol, a llawer Uai
pan fyddom ar y dyfnaf ynddo, fel ag i

ymdywallt yn rhwydd i fynwes l)uw, heb
beth llafur i'w chodi a'i gweithio i fyny.
Ie, yn fynych y mae ffynnonell gras mor isel,

nes yw llafur unig yn rhy fychan i ddwyn y
galon i fyny at hwyl gweddi ; ond rhaid
hefyd tywallt dadleuon i'r enaid, fel cyn-
nifer o gelyrneidiau o ddwfr i'r sugnedydd,
cyn y cyfyd y serchiadau. Dyma achos yr
ymddiddanion hyny â'u calonau eu hunain, a
gawn fod gwýr duwiol yn eu harfer er eu
dwyn i hwyl rasol, addas i gymdeithasu â
Duw yn ei ordinhadau :

" Fy enaid, ben-
dithia yr Arglwydd ; a chwbl sydd ynof, ei

enw sanctaidd ef. Fy enaid, bendithia yr
Arglwydd ; ac nac anghoíìa ei holl ddoniau
ef ;" Salm ciii. 1,2. Fe dybygid fod Dafydd
yn cael, neu yn ofni cael ei galon heb fod
mewn cystal hwyl ag y dymunasai

;
pan yw

yn dyblu y siars. Diau ei fod yn cael ei

galon yn lled gysglyd
;
yr hyn a barodd iddo

rwbio ei lygaid, ac ymysgwyd, ar ei flbrdd

at Dduw yn y ddyledswydd hon. Weithiau,

y mae galw ac annog y galon yn rhy fychan

;

rhaid hefyd ei thrin yn ddwys, a'i cheryddu.
Dyua y modd yr ymddygodd Dafydd tuag
ato ei hun, ar dro arall (Salm xliiii. 5): "Pa
ham y'th ddarostyngir fy enaid? a pha ham
y terfysgu ynof?" Rhaid i adar trymion
gymmeryd rhedfa, cyn y medront gael ar yr
aden. Mae yn anhaws codi cloch fawr, na'i

chanu ar ol ei chodi ; ac felly y mae gyda
ein calonau ninuau. Ni a'i cawn yu fwy

gorchwyl eu parotoi i ddyledswydd, H
chyflawni hi, wedi eu eael i beth trefn.

awr, a ddarfu i ti roddi ymgais am h'

Os nad do, pa fodd y gelli wneuthur hyn
esgus i roddi heibio y ddyledswydd o ac
dyanuhymmher, pan wyt hebarferymo
ion i gael dyfod yn rhydd o'th attalfa ?

mae hyn yn debyg i un yn ymesgusodi dy
wrth wahoddiad" i wledd, am ei fod ef
ddiau heb ymwisgo, pan y mae y gr í

heb fyned yughyd â cheisio gwneuthm
hun yn barod.

DOSB. IV.

3ydd. Os gelli atteb y gofyniadau
blaen, ac mewn peth uniondeb ddyweí
nad esgeulusaist foddion o barotoad ; e
fod dy anhwyl, a'th farweidd-dra calon
aros ; er nad yw y fath gyflwr mor gyffi

in, etto y mae yn bossibl i Gristion fod
rhodio ar y marwor hyn o fyfyrdod, pa
ar un tro, a roddent ei enaid oll ar dân,
rasusau yn fllam ; ac er hyny, dro arall,

yw yn teimlo nemawr o wres oddi wrthj
Ni a adawn mai hyn yw dy broíiad dithj

am hyny, ystyria y gall fod Duw, a'i

weithiau yn celu ei bresennoldeb bywioc.*

nes y byddo yr enaid wedi ymaflyd â'rgwa
Ac oni fyddai yn ofid i ti golli y fath od
Pa mor fynych y cefaist dy hun ar dy
chwyniad i ddyledswydd, heb un awel,
llong, pau goder hwyliau gyntaf, yn
ond prin wynt i'w llenwi tra y mae dà)

lan a chysgod coedydd, ond yu cyfarfod
awel gref pan elo i'r môr agored ? Ie,

ni ddarfu i ti erioed gychwyn i ddyledswj
fel y disgyblion i'r niôr, â'r gwynt i'th

eb, fel pe buasai Ysbryd Duw, yn lle dy g
northwyo ym mlaen, yn meddwl dy yru
ol, ac er hyny profi fod Crist yn rhodio £

cyn i'r ddyledswydd fod drosodd, a gwnei
ur taith lwyddiannus yn y diwedd ?

chanfu Abraham mo'r hwrdd a ddarpan
Duw yn aberth, hyd onid oedd yn y myny
Yn mynydd gweddi y gwelir Duw ; 'ie,

;

fyddo y Cristion, fel y mae yn fynych,
myned i fyny y bryn â chalon drom, an
fod etto yn methu cael golwg arno. (

hyny, paid a throi yn ol
;
ym nilaen â

yn galonog; fe all fod yn nes atat uag
wyt ti yn tybied. " Rhoddir i chwi," m
Crist, "yuyrawr hono ;" Mat. x. 19;
dydd y llefais, y'm gwrandewaist," n
Dafydd, "ac a'm cadarnheaist â nertb

enaid;" Salm cxxxviii. 3. Nid yw hyn>
peth y mae yr addewid yn rhoddi i ni s

wydd am dauo. "Fíordd yr Arglw;
sydd gadernid ;" Lìar. x. 29. Yn gj

mhwys fel y mae gyda dyn, yr hwn, \s

gychwyn i daith, a deimla flinde^r a gwen
yn ei aelodau ; oud po pellaf yr el, m^
yw ei rym, fel pe byddai nerth yn codi

tir y mae yu ei gerdded. Yn ddiau, ym
saiut yn proíì hyn yn ffyrdd Duw (
cxix. 55, 56): "Cofiais dy enw, Arglwy
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a chedwais dy gyfraith. Hyn oedd

h ara gadw o honof dy orchymynion

Ei feddwl yw, wrth roddi ei ymgais

|u i'w cadw, fe gafodd hyn yn ei ffordd,

I yn abl i'w cadw yn well ; ac y mae yn cyf-

i 'i huu wedi ennill cymmaint, fel y mae
rmffrostio o'r peth, " Hyn oedd genyf."

v y mae y Cristion yn ennill hyn wrth

dio yn well. Ni a allwn weled yn y
A am y plant hyny a ddaethant o groth-

ìiffrwyth, eu bod er mwy o gysur i'w

ui, ar ol eu cael. Tyst ìsaac, Samuel,

oan, po mwyaf y diffrwythdra a'r marw-
dra oedd ar dy galon, i'th deimlad di,

io lleiaf dy obaith o gael allan o'th an-

1, mwyaf'fydd y gorfoledd a ddwg pre-

ìoldeb cysurol Duw i ti. Y cynnorthwy

lel fel hyn ar dy ben, tu hwnt i'th ddis-

liad, fe fydd yn wir Isaac, yn blentyn

enydd a chwerthin. Ac y mae rhes-

dwbl amlwg, pa ham y gwna Duw fel

af.) Y mawr hyfrydwch a gymmer Duw
;n ufudd-dod pur. " Mae ufudd-dod yn
nag aberth ;" 1 Sam. xv. 22. Gweddîo
m ufudd-dod sydd fwy nag yw gweddio

do ei hun. Dyma y gem yn y fodrwy

eddi. Yn awr, gweddîo mewn ufudd-

pur, yw ymosod ar y cldyledswydd pan
)yddo cymmorth yn y goíwg, neu galon-

yn y teimlad. Myned i ddyledswydd,

am fod Duw yn estyn allan ei law i'n

svain, ond am ei fod yn dal allan ei air

rorchymyn. Megys pan orchymyno cad-

i'w wr deithio, pe safent hwy ar am-
lau, a gwrthod myned, oddi eithr iddynt

gwell dillad, eu tâl mewn llaw, neu y
elyb, ac yna hwy deithient; ni byddai

yn ddim prawf o'u bod ynfyddin ufudd
us. Ond os bydd iddynt, ar ddarlleniad

'j;orchymyn, godi allan yn ebrwydd i'r

I, h, pe byddai a'r ganol nos, a hwythau
t arian yn y pwrs, na dillad ar y cefn,

f
adael eu holl ofal am y pethau hyn, i'w

::ben, a gofalu yn unig am gyflawni ei

nymyn { gellir dywedyd bod y rhai hyn
rjteithio mewn ufucld-dod. Felly pan
^clo enaid, a'r ol arferiad ffyddlawn o

'dion, yn proíì ei galon yn farwaidd a
ì y-r-rìrom, etto, mewn ufudd-dod i'r gor-

î myn, yn plygu i lawr, er teimlo ei hun
twan, nes yw yn ammheu a fydd gan-

ì> nerth i lefaru gair wrth Dduw, fel y
spddai, etto yn well ganddo fod yn fud dan
postwng, nag anufuddhau wrth ddiangc
r g ei waith, dyma enaid ufudd ; ac fe all

J.sgwyl cyfarfod â Duw yn ei ffordd, yn
3yn iddo yr hyn nad ydyw efe yn alluog

I ddwyn i'w ganlyn. Fel y gwahan-gleif-
i'

, y rhai pan aethant mewn ufudd-dod i

d hymyn Crist i ddangos eu hnnain i'r

c iriaid, a iachawyd a'r y ffordd, er

I I oedd dim arwydd o hyny pan gychwyn-
a nt.

601

PENNOD X.

Ei ddichell i ddwyn ym mlaen ryw orchwyl bydol, %

fyned trwyddo yn gymmhwys pan ddelo awr
weddi y Cristion ; a pha fodd i'w gwrthsefyll.

2. Dyfais arall sydd gan Satan, i beri i'r

Cristion roddi heibio gweddi, fel peth allan

o amser yn bresennol, yw dangos rhyw or-

chwyl bydol neu gilydd, fydd i'w ddwyn i

ben ; a gwthio y fath feddyliau a'r rhai hyn
i'w droi heibio—nid oes genyf amser yn
awr i weddio

; y mae y gorchwyl hwn i'w

wneuthur, a'r achos angenrheidiol arall yn
galw am danaf; am hyny, mi a'i rhodcíaf

heibio, nes y câf fwy o ryddid a hamdden.
I'th arfogi di, Gristion, yn erbyn y fath

esgusodion o oed, mi a roddaf ychydig gyf-

arwyddiadau.
(laf.) Gochel orlwytho dy hun â thra-

fferthion bydol
;
yr hyn a wnei, os deli afael

mewn mwy o'r byd nag a gyd-saif â'th fas-

nach nefol, a'th alwad fel Cristion. Y mao
Duw yn rhoddi i ti genad i dalu i'r byd yr
hyn sydd yn eiddo y byd, ond ni fn i ti

roddi i'r byd yr hyn sy ddyledus iddo ei hun,
ysbeilio Mair, i fenthycio i Martha ; dwyn
ocldi ar dy ystafell i dalu i'th gegin. Fe fwr-

adodd dy alwedigaeth dymmorol i fod yn
gynnorthwy i'th un ysbrydol

;
gan hyny, fe

fydd yn bechod arnat wneuthur y peth hyny
yn rhwystr, a roddwyd i ti fel cymmhorth.
Ac ni thâl y peth sydd ynddo ei hun yn
bechod ddim i fod yn ddadl am esgeuluso

dyledswydd. Ychydig a wellhâ y gwas
hwnw ar y mater, a wnai esgus wrth ei

feistr am adael ei waith ar ol, drwy ddyw-
edyd ei fod wedi yfed gormod, pan ddylasai

fyned yn ei gylch. Ac nid gwell fydd dy
esgus dithau am fyned heibio i'th amser
gweddi, os dywedi fod genyt s'ymmaint i'w

wneuthur yn y byd, feí na ellit gael amser
i weddio.

(2il.) Cais fod yn gall i bigo dy amserau i

weddio. Ym mhethau y byd, os hyàà gen-

ym ddau orchwyl i'w clibenu yr un diwrnod,
ni a'u lluniwn, os bydd modd, fel na rwystr-

ont eu gilydd. Ac yn sicr, fe ragflaenid yn
gyffredin lawer o derfysg ac annhrefn yn
ein rhodiad, pe arferem ragofal duwiol i

gyd-heddychu yn feunyddiol, achosion ein

hystafell a'n gweithdy ; ein haddoliadau a'n

bydol orchwylion; trwy osod i bob un ei

gyfran o amser. Mae y prophwyd yn sôn
am waith yr hael yn dychymmyg haelioni.

Prin y bycldem yn fyr o amser i weddio, pe
gwnai ein calonau ond cymmhell ein penau,

i ddychymmygu ac astudio pa fodd y gellid

trefnu ein hachosion ereill, heb eu bod yn
rhwystr i'n gweddiau. Y brethyn a dybia
dyn anfedrus yn rhy fychan yn ddilledyn,

gall gweithiwr da wneuthur un o hono, a
gadael peth at ddefnydd arall hefyd. O ! y
mae yn gofyn llawer o fedrusrwydd, i doii

amser allan yn ddigolled.

(3ydd.) Bydd sicr o ddal iawn farn am
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weddi yn dy feddyliau. Fe edrych rhai ar

bob niunyd o amser a dreulir yn yr ystafell,

fel wedi ei golli yn y siop ; ac nid rhyfedd
fod unrhyw rith o orchwyl yn ddigon i

gadw y fatfa yma oddi wrth weddi
;
gan eu

bod yn ei chyfrif yn rhwystr i'w haciiosiou

ereilí. Ond yr wyf yn gobeithio, Gristion,

ddarfod dy ddysgu di yn well. A yw y
gweithiwr yn lladd llai o d, o achos hogi

ei bladur? A wna gras da o flaen bwyd
niwed i'r ciniaw. Na wna: ac nid yw
gweddi chwaith yn un rhwystr i'r Cristiou yn
ei orchwyl, na'i fwyniant; ond yn rhwyddo
y naill ac yn sancteiddio y Uall. Fe gyt-

tuua pawb nad oes dim sydd well at ddwyn
gwaith ym mlaen na i ddechreu—feì wrth
ddirwyn cengl sidan—yn yr iawn ben. Ac
yn sicr, iawn ben unrhyw orchwyl yw ei

ddechreu gyda Duw, a'i alw ef i'n cymmorth.
" Yn dy holl tí'yrdd cydnebydd ef ; ac efe a
hyfforddia dy lwybrau," &c; Diar. iii. 6.

(4ydd.) Po mwyaf o fylchau ac anhaws-
derau yr elych drwyddynt, i gadw dy gym-
mundeb â Duw, mwyaf caredig ei cynimerir
ganddo. Nid oes un cyfaill â mwy o groes-

aw iddo genym, na'r hwn a ddaw drwy lawer
draôerthion i ymweled â ni. Ychydig

gost, ac felly ychydig gariad, sydd yn ym-
weliad dyn segur, a ddaw i edrych am
danom, am ei fod heb ddim arall i'w wneuth-
ur. Un mewn mawr ífafr gyda Christ oedd
Mair, yr hon a sathrodd y byd dan ei thraed,

i gael eistedd wrth draed Crist. Hynod
heíÿd y nodir zel gwyr Bethsemes, er iddynt
gam-ymddwyn yn y diwedd, hwy adaw-
sant eu "cynauaf gwenith, i oífrymu aberth

i'r Arglwydd ;" 1 jSam. vi. 13, 14.

(5ed.) JBydd onest a diduedd, yn ystyried

pwys ac angenrhaid y gorchwyl hwnw a

gynnygir fel esgus am beidio cyflawni y
ddyledswydd hon yn dy amser arferol. Nis
gellir gwadu na ddichony fath achos angen-
rheidiol ddygwydd, am ba un y gall y Ciist-

ion, heb bechu, adael heibio y parchus gyf-

lawniad o'i addoliad, hyd ams'er arall mwy
cyfaddas. Pwy sydd yn ainmheu nad all, ar

ei godiad, fyned i ddiíl'udd tân yn nh ei

gymmydog, er i hyn ei gadw o'i ystafell, a'i

attal rhag offrymu i Dduw ei barchus foreu-

01 aberth o fawl a gweddi, fel y byddai ar-

ferol? Ie, er na byddo yr achos mor neill-

duol; os bydd (l.) Ynghylch yr hyn sydd
yn gyfreithlawn ynddo ei hun. (2.) O bwys.

(3.) Yn angenrheidiol i fyned ato y pryd
hyny. (4.) Os bydd yn ein dal ni, heb i ni

ei dynu arnom, drwy ein bai ein hunain.

ünd gochelwn argraphu rhyw rith o angen-
rheidrwydd, ar bethau a gorchwylion, yn
unig i foddio ein calonau dioglyd âg esgus

taclus ; fel y gallom arbed poeu cyiiawni y
ddyledswydd, ac hefyd diangc rhag sen ein

cydwybod am fod heb ei chyflawni. O'r
holl ynfydion, hwnw ydyw y gwaethaf,

eydd yn gyírwys i roddi siom iddo ei hun,

yn enwedig i'w enaid. Disgwylied y fH
un, po gwanaf yw cyfarthiad e"i gydwy I

yn bresennol, mai tostaf fydd ei bratl.l
pan roddir ei safn yn rhydd. Drachefo, I

bydd yr achos, fel y dywedwyd, yn b*l
fawr ac augenrheidiol i'th alw yn bresei I

oddi wrtli y parchus gyflawniad o'r ddy I

swydd hon; yna, yn gyntaf, Dyrcha|
galou at Dduw niewn saeth-weddi, am
weiuiad a nodded. Dyma yr arf byr sy<

ti i'w drin er dy amdditíyuiad rhag tem
iwn, pryd na byddo amser i ti dynu y clt

yf hir o weddi reolaidd. Ti elli weddíc
hyn ym mhob rhyw fan, cymdeithaí
gorchwyl. Nid yw ymadrodd byr m
ymsang yn dyrysu ystyr yniresym
ond yn ei harddu. Ac ni wna saeth-w
fer ddyrysu unrhyw orchwyl y h
dithau arno, ond ei rwyddhau yu fawr.

*

ail, Bydd ofalus i ail ennill yr hyn wyt
golli yn dy gymmuudeb â Duw, o achos
drafì'erth yn y byd. Bydd helaethach

y ddyledswydd ar y cyfle nesaf. Y cref

sydd yn cael ei gadw oddi wrth ei gi

ddydd y farchnad, fe ä yn gynt at ei swp
ac a fwyty hyny llawnach y nos. Os
wch eich cysgu un noswaith gan drafft

deuwch o hyd iddo y nesaf. O ! na byd
gan ddoethed dros ein heneidiau, am yr
a goliasom un tro, a'n bod yn ei enuill

3

gyda mantais dro arall, drwy fod ehi cah
yn dyblyg ymhelaethu niewn gweddií
m^ fyrdodau ì

PENNOD XI.

Dichell Safan i ddigaloni y Cristion rharf gwe
drwy hae.ru fod y trugareddau y mat a.

gofya yn ormod iddo obcithio byth eu derbj/%

Yòtryw 3. Y mae Satan weithiau yi

galoni y Cristion pan ar ei ffordc

ddyledswydd hon â mawrder y pethau
ganddo i'w gofyn. Yr wyt ti yn myr
weddio, medd efe, ac a wna dim llai dy

di na maddeuant pecliod, cariad, a
Duw, a bywyd tragwyddol ? &c. Yn
yr w; t yn eofn iawn ar eiddo un aral

yn rhy dda wrthyt dy hun, os wyt yn
gwyl croesaw wrth ddrws Duw ar

negcs hyf. Bhoddion yw y rhai

gedwir i ryw ychydig o rai anwyl,

feiddi di dybio mor dda o honot dy
a'th fod yn un o honynt?
Yn awr, i'th arfogi di, Gristion, yne

hyn, fel na chadwer di oddi wrth y dd;

swydd, ac nad elych ati dan betrus«

achos hwn, mawredd y petliau yr wyi

gofyn, ystyria y pethau a ganlyn, er rc

atteb ilawn i'r draws-ddadl hon.

dosb. 1.

]af. Gosod fawredd y Duw yr

myned ger ei fron gyferbyn à mawred»

l



A PHOB RTÎYW WEDDI.

jtd. Erchir i ni ÇDeut. xxxii. 3) "roddi

iedd i'n Duw ;" ac os un ainser, yna yn
rth weddio. Pe byddai i ti osod dy

jad o flaen rhyw dywysog bach, neu

jar salw, byddai achos i ti ystyried rhag

C lestr yn orraod. Ti ellit, o bossibl,

L unwaith gan y fath, fwy nag a fedd

j"Achub, fy arglwydd," ebey wraigyn

1 Sannuia, etto nid oedd dim ymwared

;

jichub yr Arglwydd, pa fodd yr achub-
\ì" 2 Bren. vi. 26, 27. Neu, y maeyn
1, os bydd ganddo allu, y bydd ditìyg

i ymadael â chymmaint ag a wna dy
Y mae llawer Nabal yn y byd, y

ybyddion ag a gyfrifant bob tamaid

i goili ond a ä i iawr eu gyddfau eu

ii ; îe, rbai a warafunant i'w boliau eu

3ith angenrheidiol. Pe byddet wrth

y fath yma, ni elli ddisgwyl ond

w oeraidd. Ond cofia, y mae efe yn

raawr—mawr mewn gallu—nis gelli

gormod. Ti elli dynu dy saeth at

in, ac etto heb ergydio dros ei allu ef

;

ídi i'th ddymuniadau esgyn i'r radd

efe a fydd uwch dy law ; o herwydd
iichon wneuthur fii dra rhagorol y tu

i bob peth yr ydym ni yn ei ddymuno,
i eu meddwl ;" Eph. iii. 20. A ddy-

ti gael maddeu dy uechodau ? Dymun-
ìeddi di, pe byddent heb fod yn ormod ;

{ ddichon Duw ar unwaith ddiieu y
Ìwm, dyled mor anferth, sydd wedi bod

o flynyddoedd yn casglu drwy baihaus

id o bechu, a chyda'r fath ystôr o

dü a thrugareddau ag a gefais i, a'r

Is anneclwydd drwy hyny o wneuthur
d'dd mwy ? Dichon, y mae yn un a all

» yn helaeth, heb gam âg ef ei hun, na
ij:olaeth oddi wrth neb arall. Gan mai
. law ef y mae awdurdod bywyd a

lolaeth, nid yw yn attebol i neb ani

ìjredoedd o gyriawnder na thrugaredd

Ith: "Pwy yw yr hwn sydd yn dam-
ij Duw yw yr hwn sydd yn cyfiawnhau ;"

\ viii. Yn wir, er i ddyn faddeu i ti

U wnaethpwyd âg ef, nis gelli feddwl
Jyrny fod Duw wedi dy ryddhau. Gall

G.gofaint ef fod byth yn aros arnat. Ni
iton dyn roddi ymaith hawl Duw. Pe
tiii dyn mor dirion a maddeu i'r lleidr

ísbeiliodd ef, etto, nid yw yn ei allu ei

àiau oddi with gosp y gyí'raith. Ond
;,orenin, gosodwr y gyfraith, a faddeu,

\ neb wrth-ddywedyd. Os gweithred o

uredd a wna Duw, yr wyt tithau yn
)i yn wir, o herwydd yn ei law ef y mae
Sjlu, Ai rhyw chwaut meistrolgar y dy-
J|t ofyn ymwared rhag ei oruies? Y
%y Duw y gweddii arno yn abl i agor
I dy garchar, ac i'th wneuthur di, gar-

|>r truan, yn r rhydd. Dichon roddi
iii hyn, dy elynion, fel llwch i'th gledd-
,i sofl i'th fa ; ie, eu difetha â tharawiad
igad :

" Yr Arglwydd a edrychodd ar
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yr ^.iphtiaid, ac a derfysgodd eu byddin;"
Ecsod. xiv. 24. Yr oedd ei edrychiad gan
drymed a maen melin am eu gyddfau ; buan

y soddasant, y march a'r marchog, fel plwm
i waelod y môr. Ac nid yw pechod a íáatan

ddim mwy o flaen Duw, nag oedd Pharaoh
a'i fyddin. Mewn gair, ai cysur a ddymun-
it ofyn, pe gellid ei gael? O! gwybydd,
Creawdwr yw yr hwn yr wyt yn galw arno,

pe byddai dy galon mor wag o gysur ag oedd

y byd afluniaidd o oleuni: Gen. i. 2 ; etto,

gall efe, â'i air, beri i nef newydd o lawen-

ydd godi o'th enaid cyìnmysglyd, ac i ti gamu
mewn moment allan o dywyllwch i oleuni.

Nid yw ei drugaredd chwaith ddim llai na'i

allu. O! ymoJlwng, gan hyny, i'r môr di-

derfyn, diwaelod, hwn drwy dy flydd

;

edrych ar ryfeddodau Duw yn y dyfnder-

oedd hyn; ac na sâf i resymu dy hun i

anghrediniaeth, drwy ddim cynmihariaeth-

au anweddus rhwng Duw a'r creadur caìon

gyfyng. "Duw yw efe, ac nid dyn." Nid
oes un o'r diffygion hyny i'w cael yn ei

drugaredd ef ag ydym ni, greaduriaid diallu,

yn eu cael ynom ein hunain. Nid yn yr haul

y mae y gwan-lesni a welwn weithiau arno,

ond o'r cymmylau sy rhyngom ni ag ef y
mae. Nid yw y ser fei llygad yn cau

ac yn agor fel y meddylir ; ond nyni, o

achos eu mawr bellder a gwendid ein llyg-

aid, sydd yn methu dal golwg yn ddiysgog

arnynt. Nid oes chwaith i'r ofnau a'r am-
mheuon a gynnwysir gan eneidiau temtiedig,

er anghlod i drugaredd Duw, un sail yn y
dwyfol hanfod ; ond rhyw fwbachod ydynt,

y mae Satan yn cymmeryd y fantais i'w

harswydo â hwy, trwy rym tywyllwch eu
hysbrydoedd trallodus, a'u dychynraiygion

camsyniol. O ! gan hyny, gochel anü'urfio

wyneb caruaidd hawddgar drugaredd Duw,
sydd yn gwenu yr un modd ar bob enaid

tlawd, edifeiriol, ac erfyniol. Gochel ddy-

chymmygu bod y Hygad hwn o eiddo Duw
yn draws, ac yn edrych yn fwy tirion ar y
naill na'r llall ; rhag i ti wrth hyn, fradychu

ei enw gogoneddus ef, i gael ei rwygo yn
ddrylliau gan dy anghredraiaeth creulawn.

Os imwaitli y deui i bortreadu Duw yn dy
feddyliau, fel un hwyr-drwm i wrandaw un
a all droi ymaith rhag atteb dy weddiau

a'th ddagrau, yn ddiau wedi hyn fe fydd yn
hawdd i Satan dy ogwyddo i wneuthur un-

rhyw bechod i'w eroyn, am na ddisgwyli un
drugaredd oddi ar ei law.

DOSB. II.

2il. Gosod yr addewid yn erbyn dy ofnau.

Nid oes un drugaredd a elli ddymuno, nad

yw wedi ei haddaw ym ralaen lìaw i weddi

tíydd. Y mae yr hyn sydd arnat ei eisieu

wedi ei ganiatau eisoes yn y nef
;
yn unig y

mae Duw yn aros dy ddyfodiad at orsedd

gras, yno i roddi i mewn dy hawl i'raddew-

id, cyn iddo ef ei rhoddi allan. Y mae y
drugaredd ym mru yr addewid, ond yn aros
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am dy weddi ffyddiog, i roddi iddi ei lla,wn

ryddhâd: "Y plant a ddaethant hyd yr
enedigaeth," ebe Hezecîah. Y mae yr add-
ewid yn feichiog ;

" am hyny dyrcha dy
weddi dros y gweddül sydd i'w gael ;" Esa.
xxxvii. Fel pe dywedasai, Os oes dim a
rydd help, gweddi ydyw. Beth mwy a all

erfyniwr ddymuno wrth gyfeirio at ei fren-

in am ryw íì'afr fawr, na chael sicrhau iddo,

nid yn unig fod y brenin o natur dyner dos-
turiol, ond hefyd wedi ymrwymo i roddi y
peth sydd yn ei feddwl ef ei ofyn ? Ac ai

addewidion Duw yn unig agaift' eu cyfrif yn
ysgafn a diwerth ? Oni chly wsoch chwi am
addewid fel yma, " Gofynwch, fel y byddo
eich llawenydd yn gyflawn?" A ddarfu i

air ofer erioed ddiíeru oddi ar wefusau
gwirionedd? A ydyw efe yo gosod ordin-
hâd heddyw i'w galw yn ol yfory? Ai ie,

a nag e yw ei eiriau ? Ynte yn hytrach, 'ie,

ac amen, heb gyfnewid ? 2 Cor. i. 20. Mae
y tlodion yn arfer bod yn graff eu llygaid.

Fe welodd gweision Beuhadad oleuDÌ drwy
dwll bychau, ac a gasglasant oddi wrth
ychydig o eiriau tirion o enau Ahab, fod
trugaredd yn ennyn yn ei galon ef at eu
meistr, a gwnaethant frys i'w chwythu.
Fe ganfu toab ymysgaroedd Dafydd yn
gweithio tuag at Absalom drwy ffenestr ei

wynebpryd ef ; ac am hyny, y mae yn goll-

wng i lawr ddammeg y wraig o Tecòa, fel

Jlestr i dynu allan y drugaredd oedd yu ei

galon, megys dwfr mewn ffynnon ddofn.
Pa faint mwy o annogaeth sydd genyt ti,

Gristion, i ddadleu â'th Dduw, yr hwn nid
wyt i fwrw rhyw amcan am ei feddyliau,

ond sydd genyt sicrhâd addewidion eglur
am dy lwyddiant! O ! y fath ynfydion, ac

mor hwyrfrydig o galon ydym i gredu dai-

onus air Duw ! Os tybiodd Moses y buasai
ei frodyr yn deall y rhoddai Duw ymwared
iddynt oll drwy ei law ef, am iddo ymweled
â hwy, ac achub yn garedigol un gr o Is-

rael o law ei orthrymwr
;
pa faint mwy y

gall Duw ddisgwyl fw bobl fod yn deall ei

fwriadau o gariad tuag atynt, pan y mae yn
agor ei galon mor amlwg o flaen eu tfydd,

trwy ei addewid, ac wedi selio ei gwirionedd
lii â chynnifer o esamplau, i ba rai y mae
eisoes wedi cael eu Uwyr gyflawni? Ac a
ydym ni fyth yn darllen yr addewidion, fel

yr eunuch gynt yn y lle melus hwnw {Esa.

liii.), ac heb ddeall eu hystyr? A ydym ni

etto yn eistedd mor agos i'n cysur, fel Hagar
wrth y ffynnon, â'n llygad wedi eu hattal

rhag ei chanfod? A fedrwn ni o hyd rodio

dros yr addewidion, megys tir diles, pan y
gallem ond cloddio ychydig iddynt, ddyfod
o hyd i drysor a dalai ein holl ddyledion, ac

a gyflawnai ein holl angenion?
DOSB. III.

3ydd. Gwyneba dy ofnau, nid yn unig â
mawredd yr addewid, ond hefyd â'r gwerth
prisfawr ar gyfrif pa un y rhoddwyd hi. Y

mae Crist wedi talu am y peth yr wyt
ddeisyf. Yr wyt ti yn wir yn gofyn e
ond y mae Crist yn holi yr un peth fe

ed. Trugarog yw Duw wrthyt ti, on<
iawn ato ef. Am hyuy, Gristiou, er í

gweddu i ti soddi dy hun islawydnw
leiaf yn dy feddyliau dy huuan, etto°

yn perthyn i ti fod yn dyner o enw da
haeddiaut yr hwn sy mor bell uwch
drugaredd fwyaf a elli ofyn, ag wyt
y leiaf. Ychydig ddiolch a rydd y T,

ani fwrw aufri ar ei Fab, i'r hwn y m
ei hun wedi rhoddi y fath ogoniaut; i

rhydedd yr hwn sy mor gydblethed
eiddo ef ei hun, fel y mae pa beth
sydd yn diaurhydeddu y Mab, yn din

deddu y Tad a'i iianfouodd ef.

Yn awr, y mae tair rhagorfraiut a

caswyd i bob credadyn ; ao nis gattn
wug un o honynt i golli heb ddiaurb
iddo ef.

(laf.) Y mae wedi pwrcasu i ni ry

weddio. Buasai yn farwolaeth i ni c

ar y fath neges at Dduw, oui buasai i

balmantu fl'ordd â'i waed, a chael i ni

fodfarydd : Jleb. x? 17

(2il.) Gallu i weddio, trwy bwrcasi
mhorth vr Ysbrvd i ni, a elwir am
" Ysbryd yr addewid ;" Eph. i.

oydd. Sicr attebiad fn gweddîau

:

beth bynag a'r a ofynooh i'r Tad yn f;

i, efe a'i rhydd i chwi ;" loan xv. 23

wir, ei waith ef yn y uefoedd yw adc

hachos ger bron y llys, a chyílwyno ei

fel arian tâl am yr hyn oll a ofyn ei

rhag bod dim petrusder yn erbyn ei

fyniadau. Feliy y mae yn rhaid i ti

ai dileu yr erthygl yma o eiriolaeth

allan o'th gredo, neu ynte roddi dy
gywilydd am ammheu dy groesawiatí

Duw, pan y mae genyt y fath gyfaül

y llys i siarad drosot.

DOSB. IV.

4ydd. Ni ddichon mawredd dy er

beri i ti aflwyddo, am mai i'r rhai sy

gofyn mv/yaf y mae y eroesaw u

Bwy ydyw y bobl a wgir arnyot wrth

gras, ond y rhai a roddant allan rym
muniadau a'u taerineb mwyaf am r<

o'r pwys a'r gwerth lleiaf {tlos. viL)

ni lefasant aruaf â'u calon, pan udas,

eu gwelyau." Craffweh ! nid oedd )

glwydd yn cyfrif eu bod yn gweddi'o

eu holl swn. A pha ham, ond fod

aidd ganddo eu hegwyddor wael am
yn gwaeddi yn uchaf am yr hyn oedc

ei werth, fel y mae y geiriau nesaf yn
" Am d a melyswin yr ymgasglasai

iasant oddi wrthyf." Hwy fjneut gn;

a'r grawnwin yn helaeth ; a dyma yc

a wnaent eu tro, fel na flinent p
ddim yn chwaneg. Y mae Duw, ei ^

a'i ffafr, yn gwbl allan o'r ystori.

iddynt hwy gael boliau llawnion, d)
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niniad ar ben ; hwy a adawant roddion

I i rai sydd yn eu caru yn weli. O !

I mae Duw yn ffieiddio yr eneidiau gor-

5i
a'r gweddiau anianol yma !

Pan

t, dynion yn degyrau y mintys a'r

riinyn eu gweddîau, ond yn gadael heibio

itm trymaf yr addewid, y cyfryw ag yw

I

yng Nghrist, maddeuant pechodau,

, newydd, gras yma, a gogoniant

! hyn ; neu pan fyddont yn cyfeino at

(rnion gwael ac isel wrth weddio am y
rt iu hyny sydd ynddynt eu hunain yn or-

I a gwerthfawr. Ac am hyny, paid ag

i o herwydd mawredd dy ofyniad ; y
Byn well gan Dduw roddi i ti y nef na'r

Ear: gall roddi ei hunan gyda mwy o

íonrwydd i ti, sy mewn cariad âg ef , na

[Len o fara i un arall sydd yn ddichwen-

riad tuag ato. Po mwyaf y drugaredd

Byn ofyn, mwyaf y deyrnged a'r ardreth

r i iddo. Po lleiaf y mae yn roddi, lleiaf

i e yn dderbyn. rth ddeisyfiadau isel,

ìei gam â dau ar unwaith. Yr wyt yn

Ur i ti dy hun wrth aros yn fyr o'r peth-

l lit eu cael ond eu gofyn—wrth ddwyn

e bach pan ellit gael llenwi 'un mawr.

kc,iid mor hardd ag y dylit yr wyt yn

Bîuthur â dy Dduw ; oherwydd po lleiaf

FU a dderbyni ganddo, lleiaf o glod a

J hweli iddo. Y mae y pelydr oddi wrth

Wh o oleuni yn cyfatteb i'r corph y bo

mlewyrch o 'hono. Lle y mae gras yn

3, y mae ei adlewyrchiad o glod ac an-

flìedd i Dduw yn rhwym o fod yn wan a

I ,yll.

DOSB. V.
'

d. Y mae Duw mor haelionus a pharod

m gyíranu ei drugareddau, fel yr ä tu

Bt i gymmedroldeb ei bobl yn gofyn. Y
I yn rhoddi yn gyffredin eu deisyfiadau,

ros ben hefyd, mwy nas gall eu ffydd a'u

jfîr ofyn. Fel Naaman, pan ofynodd Ge-

3 un dalent, mynodd gymmhell arno

[dy. Fe ofynodd Abraham blentyn gan

Ä.w pan oedd heb un etifedd i gynnal ei

ij ar ei ol, ac y mae Duw yn addaw iddo

a a mwy na hyny, hiliogaeth liosog ; îe,

ü f etto, y fath had ag y cai holl genhedl-

k 1 y byd eu bendithio ynddo. Iacob yn-

n ni ofynodd ond nodded gan Dduw, fel

î Alai fyned a dychwelyd yn ddiogel ; a

I d a dillad ddigon i'w gadw yn fyw :

H. xxviii. 20, 21. Wele, hyn a gaiff efe
;

» y mae Duw yn ei weled yn rhy fychan,

i( m hyny yn ei ddanfon ef adref yn ddwy
G ii, er iddo fyned allan heb nemawr gan-

I ond ei ffon ymdaith. Fe weddiodd So-

j nn am ddoethineb ; a chafodd gyfoeth a

I thineb yn chwaneg : 2 Cron. i. 10. Y
«jig o Ganaan a ofynodd friwsionyn, megys
rìta ci ; ac fe roddodd Crist idili gyfran

P ityn. Hi a ddaeth am iechyd i'w merch
Md dan anhwyl ; a chyda hyiiy, hi gafodd

î; yd i'w henaid ei hun. Ië, rhoddodd

Crist agoriad ei drysor yn ei llaw, a chenad

megys 1 gymmeryd y peth a fynai :
" Bydd-

ed i ti fel yr wyt yn ewyllysio ;" MaC. xv.

FENNOD XII.

Ymgais Satan i rwystro y Cristion mewn gweddi,

drwy feddyliau gwibiog, crwydredig ; a'i fwr-

iad yn hyny, yn erbyn Duw, ac yntau hefyd.

2. Bwriad arall sy gan Satan yn erbyn y
Cristionyw ei rwystro yn y ddyledswydd

pan nas gallo mewn un modd ei gadw oddi

wrthi. Mae yn anhawdd diangc i weddi

heb i'r diafol wybod pa beth yr wyt arno.

Y mae efe yn gwylio dy symmudiadau,
Gristion, ac wrth dy sodlau pa le bynag y
tröech. Os byddi ar ryw waith drwg, bydd
wrth ei benelm i'th ysgwyd ym mlaen, neu

o'th flaen i symmud pob careg o'r ffordd

rhag i'r bel gael ei battal, ac i ti fiino ar y
swydd o herwydd y rhwystrau a gyfarfydd-

ech. Pan gyntaf y dychymmygodd Ahab
yr anturiaeth o fyned i Eamoth Gilead, yr

oedd gan Satan ei brophwydi yn barod, i

beri iddo fyned a llwyddo. A phandde-
chreuodd meddyliau beilchion weithio yn
Dafydd ei hun yn ei ogwyddo i rifo y bobl,

dyna Satan yn dal ar y fantais, ac yn cyd-

weithio â'r drygnaws oedd yn dechreu

casglu, fel y chwyddodd yn fuan i'r dolur

crawnllyd hwnw, a agorodd Duw â'r farn

lem o dori i lawr ddeng mil a thrigain o

wyr. Ac y mae efe mor fedrus a pharod i

luddias gorchwyl da ag yw i yru ym mlaen

y drwg. Pan ddelo meibion Duw i ym-
ddangos ger bron yr Arglwydd, ni anghofìa

Satan fod yn eu mysg. Nid ydyw efe yn
ymwrthodwr ; nid ydyw yn petruso bod yn
bresennol pan fyddech yn addoli Duw : yn
wir efe yw y cyntaf i mewn a'r olaf allan.

Weithiau, ti a'i cei ef yn gwthio i mewn
gynnhyrfiadau o'i eiddo ei hun ; weithiau,

yn defnyddio yr eiddot tithau : pan welo

feddwl ofer, pechod wedi ei godi gan dy
ddychymmyg chwareus, fe ddaw gyda thi i

ddilyn yr heiwriaeth. Sicr yw y bydd efe

yn rhyw ben i holl afreolaidd weithrediadau

dy galon ; naill ai yn dad i'w cenhedlu, ai

yn dadmaeth i'w magu.
Mae y rhai hyn mor aml ac amrywiol, fel

y mae cyn hawsed cyfiif y mân lwch ym
mhelydr yr haul, ag yw rhifo a didoli y
pentwr cymmysglyd yma o feddyliau gwib-

iog a ddaw ar dras y Cristion mewn
gweddi. Weitìiiau, efe a deifl i mewn y
fath ag sy halogedig, balch, a ífiaidd, i'e,

meddyliau cableddus ; nid o'i fod yn go-

beithio cael croesaw i'r fath ymwelwyr yng
nghalon y Cristion ; llawer llai cael ei gen-

ad ef iddynt breswylio yno ; ond i wneud
annhrefn a therfysg yn ei ysbrydj fel megys
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ar fraw disymmwth mewn cynnulleidfa, y
rhwystrer y gorchwyl Banctaidd y mae efe
arno. Weithiau, fe gyfyd feddyliau sydd
ynddynt eu hunain ii dda, ond yn àm-
mherthynasol : rhai a fawr wrthwynebid
ganddo ar amser arall ; ond yn awrfe'ti dwg
ym mlaen, am eu bod y rhai tebycaf i gaeì
croesaw, ac yn addas ddigon at ei fwriad ef
yn bresennol, er eu bod yn fí'rwyth da am
eu bod allan o dynmior. Yr wyf yn coelio
nad oes neb a yr ani weddi ac am ei galon
ynddi, nad ydyw yn gwybod mewn rhyw
fesur am y fath yma o ddichellion Satan. Y
mae ganddo ystryw ac anneliad dwbl yn-
ddynt, yn erbyn Duw ei hun, ac hefyd yn
erbyn y Cristion.

DOSB. i.

laf. Yn erbyn Duw. Fe yr y diafol yn
dda fod rhan fawr o'i deyrnged yn cael ei

thalu gan y Cristion ar ei liniau yn y gor-
chwyl difrifol hwn o addoliad dwyfol, i at-

tal pa un ar y fíbrdd y mae efe yn fawr ei

awydd a'i ymgais. Ië, nid ydyw yn ano-
beithio, os tycia ei ddyfais, peri i'r Cristion
ei ddianrhydeddu ef yn fwyaf, lle y mae
Duw yn edrych yn benaf am i'w enw gael
ei sancteiddio. Yn wir, y mae y cyfle an-
nedwydd i fwrw yr anfri inwyaf ar Dduw,
yn llaw y rhai a dderbynir i sefyll yn nesaf
ato. Pe byddai i'r gwr sydd yn cael yr an-
rhydedd o goroni y brenin, ei dwyn mewn
rhyw wedd anhardd, a'i tharaw felly ar ei

ben, neu yn lle ei goron frenhinol ei hun,
dwyn un wedi ei gwneuthur o wellt neu
ryw sothach o'r fath i'r diben o beri
ehwerthin

;
pa ddirmyg mwy a allai y fath

un_ ddychymmygu i'w fwrw ar ei frenin ?

Priodoliaethau Duw yw ei goron frenhinol
ef

; ac nid anrhydedd fechan yw hono a
rydd efe ar y Cristion, wrth ei freinio
megys i osod y goron hon ar ei ben

;
yr hyn

a wna efe pan fyddo niewn gweddi yn rhoi
iddo ogoniant ei fawrhydi a'i sancteidd-
rwydd, ei allu a'i drugaredd, ei wirionedd
a'i ífyddlondeb, &c, gyda'r cyfryw ostyng-
edig barch a gwresogrwydd sanctaidd ag°a
fyddo yn addas i anfeidrol berö'eithrwydd ei

Dduwdod ef. Ond os bydd ein meddyliau
mewn gweddi yn absennol oddi wrth Dduw
neu yn anaddas tuag at Dduw, a'r rhai hyn
ei ragoriaethau gogoneddus ef, yr ydym yn
halogi ei enw yn Ue ei anrhydeddu

; yn ei
watwar, ac nid yn ei addoli. Mewn gair, yr
ydym yn tynu ymaith ei goron yn hytrach
na'i gosod ar ei ben. Yn awr, onid yw dy
galon yn crynu o'th fewn, Gristiou, gan y
ineddwl i ti fod yn ofíeryn Satan i fwrw y
fath anfri a hyn ar dy Dduw a'th Freninì
Yr wyt, os yn wir Gristion, yn deml i'r Ys-
bryd Glân

; a gweddi yw yr aberth ysbrydol
wyt i'w oö'rymu oddi ar allor calon isel. Ac
a oddefi i Satan eistedd yn y deml hon o
eiddo Duw, ac ymddyrchafu yno uwch iaw
Duw ei huu

;
drwy feddyliau gweigiou neu

ddrygionus, a hyn tra yr wyt yn
Duw ! Pe rhoddem fod breniii ar
a thorf o ddyhirod hyfion, drwj
wch y gweision sydd yn gweini idc

rhuthro i mewn i'r ystafell ac yn chw
dysglau rhai bob ffbrdd, oni haeddaiyj
ion hyn gerydd llym am bcidio edry
well ar oJ y drws ì Odinhadau o ai'ì

ydynt fwrdd Duw, megysyr aberthau
gyfraith, a elwid yn rhan a bara Dir
phan fyddo y Cristion yn gweddio, >

Brenm y nef yn eistedd wrth ei t
Can. i. 12. Y dysgleidiau yw grasu
Ysbryd yn yr enaid : yn awr, y med<
gwibiog y maent hwy'yn dyfod i me
dyma dy rybudd iddo ymadael. Gell
rychdros rywammharch a wneir i gen
gan y fath waelaf o bobl, wrtli iddo ro
heol, tra y mae yn aros mewn teyrnas
enig

; ond pau gyfarfyddo y cyíryw
hâd gan y brenin, fe wnai hyny rw

%

Gochel gan hyny ddangos ffafr i'r fa

lonyddwyr yr heddwch rhwng Duw
enaid. Dy galon ddylai fod yn dý gv*

ni fyn Crist oddef i'ddi fod yn lle n
nad. Naill ai rhaid i ti yru y prynw
gwerthwyr hyn allan, neu fe ä yr
allan. r ydym yn darllen am íneic

anghyfanneddol yn sefyll yn y lle san<

(Afat. xxiv. 10); yr hyn a ddeongla
:

fodyn fanerau y Rhufeiniaidaosodwj
pan gymmerwyd Ierusalem. Yr oedc
eidd-dra hwn yn arwain i mewn angl
nedd-dra. Pa beth wyt tithau yn ei \

trwy dy feddyiiau gwibiog, ond gosod
ífieidd-dra yn nheml dy galon ? ! i

â'r rhai hyn, os na fynit dy adael yn ar

anuedd, ac yn gwbl amddifad o breaeut
grasol dy Dduw.

PENNOD XIII.
Yn cynnwys yr achos blaenaf o feddyliau %

mewn gweddi, ynghyd â'r feddyginiaet

w est. Ond fe allai y gofynwch b(

I*a gy«gh°r ellwch chwi roddi i'n h
rhag y rhuthriadau hyn o eiddo Sal

berwad ein calonau gweigion ein h
mewn gweddi ? Pa fodd y gallwn gaò

c^lonau i mewn, neu y rhai hyn allan

At. Ammhossibl yn wir yw eu hatt

hollol
; y maent yn dyfod mor ddisym

a dirgel, megys mellten trwy ífenestr.

tal y gallwn gadw y gwynt o'n tý (a d<

mewn drwy bob agen, er cau y drysau
gallwn gael ein calonau yn g\ybl rydd
wrth eu haflonyddiad. Etto ni wna h;

gus i ni rhag rhoddi eithaf ein g
hymgais er attal eu tyciaut. Drygn:
fyddo yn symmudyma ac acwyn y coipl

yw o gymmaint perygl a phan gasglo

lle ac aros ar ryw gymmal neu fan.
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irllenaîs am raî parthau o'r byd lle y mae
yiocustiaid a'r lindys mor liosog, fel y
Èent yn tywyllu yr awyr wrth ehedeg, ac

y difa pob gwyrddlesni lle disgynant. Y
t jolion, gan hyny, pan welant y fyddin

l\ yn ehedeg uwch eu penau, a gynneuant

l[an yn eu meusydd, fel y byddo i'r mwg
e cadw rhag disgyn. Nis gelli dithau

f'/stro y meddyliau gwibiog hyn rhag ehed-

e -n fynych uwch dy ben ; ond yn sicr, gelli

|J5ud rhywbeth, trwy ras, er lluddias eu

h osiad. A thuag at y gwaith da yma, cym-

D
• y cyfarwyddiadau canlynol, y rhai a

jdaf eu haddasu at yr achosion canlynol.

DOSB. i.

Zr achos cyntaf, ac yn wir gwreiddyn y
11 oll yw, oferedd ac ysgafnder naturiol

meddyliau, y rhai sy mor ansefydlog a'r

i
m byw, yr hwn, meddant, y mae yn ei

iiur ysgogi, ond nid aros yn llonydd. Y
D mt mor ansafadwy a'r dwfr, yr elfen

egog hono (fel y gwelwn pan dywelltir

• ydig o hono ar y ddaear) sydd yn ym-
[ uii yma ac acw ; ac felly yn cael ei lyngcu

jny yn fuan. Dyma fel y mae ein medd-
r u gwag yn ymranu ar ol oferedd ; ac yn
i|-af oll pan fyddom yn ymdrin â dyled-

j

fddau sanctàidd. pryd hyny yn anad

Lamser y dadguddiwn ysgafnder ein hys-

Idoedd ; ac nid y rhan leiaf yw hyn o'r

Wjàà a ganlynodd ddirywiad dyn, yr hwn
jfry ei gwymp a glwyfodd ei ben a'i galon

Uyd. Yn awr, er fod gras yn dwyn mewn
Hn iachâd i bob un o'r ddau yn y Cristion,

n>, y mae rhyw wendid yn aros o hyd yn ei

mià, fel nad yw yn alluog i aros yn hir

Ibethau ysbrydol heb beth ymraniad
fcdwl. Adda yn ei ddiniweidrwydd a

a sai hyn y ie, gallasai rodio drwy yr holl

p heb gymmaint ag un o'i feddyliau yn
didueddu neu yn gwyro oddi wrth yr iawn
n/nt gan amrywiaeth y gwrthddrychau a
nsai yn ei gyfarfod, am eu bod oll i lygaid

Biìnaid ef yn gyfrwng disglaer i ganfod
Lw, ac ymderfynu ynddo, fel y mae yr awyr
Hawr i lygaid ein corph, drwy yr hwn y
tt;ì yn treiddio ym mlaen o hyd at gorph
HiauL Ond och ! y mae gyda ni fel gyd-
llin y drylliwyd ei ben wrth ryw godwm
nydus

;
yr hwn, ar ol ei wellau, a gaiff

b|û fod ei yraenydd mor wan, fel pan elo

y hylch mater o bwys, y mae yn analluog
l llal yn graff neu yn hir arno, ond rhedeg
frnae o'r naill beth i'r llall, allan ac i mewn.
Hfath wamalrwydd ac anwastadrwydd a
d ugys ein calonau mewn dyledswydd ; ac

y ìae hyn yn ddigon o fantais i Satan
w thio arno. Os bydd y llong yn ysgafn o
djffyg balasarn, ac awel gref o wynt yn

hefyd, O ! mor anhawdd fydd peri iddi
n o yn daclus, neu ei chadw rhag dymchwel-

' Calon wag a themtasiwn gref ynghyd
a

(

nântwaith alaethus, pan safo Duw o'r

ujldu, gan roddi caniatâd i Satan arfer ei

ddyfais. Gan hyny, bydd yn ofalus i gym-
meryd dy falasarn i niewn cyn troi i'r môr.
Llafuria am galon gydbwys cyn yr elych

i weddi'o. I'r perwyl hyny—
DOSB. II.

laf. Ymarfer â meddyliau sanctaidd yn
dy rodiad cyffredin. Y ffordd oreu i gadw
y llestri rhag gollwng erbyn y bydd eu
heisieu ar achos neillduol, yw eu cadw yn
llawn. Y galon a fydd yn wag ar amserau
ereill, ychydig gwell a fydd ar weddi. Po
mwyaf cyfeillgar fyddych â meddyliau sanct-

aidd ac ymddiddan blasus yn dy rodiad

beunyddiol, mwyaf tymmerus fydd dy galon

i'r ddyledswydd yma. Ysgolhaig, wrth fyn-

ych adgofio ei byngciau, ac ymddiddan yn
eu cylch gyda'i gyfeillion, fe ddaw yn alluog

ynddynt ; fel pan roddir ef ar ryw brawf y
maent ger llaw, ac yn rhedeg yn hwylus i'w

ben ; tra y byddo un arall o ddiffyg y fath

ddarpariaeth, yn fyr o fater i'w feddyliau

ymborthi arno, yr hyn a bair iddo grwydro
ym mhell cyn taraw wrth yr hyn sydd
berthynasol. Y mae y rhyddid cnawdol a
roddwn i'n calonau yn ein rhodiad cyffredin

yn gwneuthur ein meddyliau yn fwy afreoìus

ac anaddas i ddyledswyddau o addoliad ; o
blegid y mae y cyfryw ymddygiad yn gadael

orlliw ar yr ysbryd, ac felly yn lluddias

iddo gymmeryd lliw gwell pan ddychwelo y
dyn i ydd Duw. Os rhodio a wnei yn
gyfeillgar gyda gwag feddyliau ar hyd y
dydd, prin y caui y drws i'w herbyn pan
elech i'th ystafell. Yr wyt wedi eu dysgu
yn hyfion; hwy a ddadleuantgydnabyddiaeth,
â thi bellach, ac a ymwthiant i mewn ar dy
ol ; fel plant bychain, y rhai, os chwareu-
wch â hwynt, a'u dwyn yn fynych yn eich

breichiau, hwy a waeddant ar eich ol pan
fynech gael gwared o honynt.

DOSB. III.

2il. Meddianner dy galon âg ofn parchus
at fawrhydi a sancteiddrwydd Duw. Hyn,
os dim, a wregysa lwynau dy feddwl yndn,
ac a bair i ti edrych beth yr wyt arno. A
feiddi di chwareu a chellwair â'r Mawrhydi
Dwyfol yn y ddyledswydd o'i addoli—ym-
ddwyn yn blentynaidd ger bron y Duw byw,
gan edrych fel pe byddai âg un llygad arno
ef, ac â'r llall ar dy chwant—siarad un gair

â Duw, a sisial dau gyda'r byd ! Ai nid yw
dy galon yn crynu rhag hyn !

" Felly

gweddia," medd Bernard, "fel pe bait wedi
dy godi i fyny a'th osod ger bron wyneb
Duw ar ei orsedd ddyrchafedig, lle y mae
myrdd myrddiynau yn gweini iddo." Yn
sicr, ti a ofnit yn barchus ger bron y fath

lys. Pe byddit ond o flaen barnwr, a chenyt

yn unig ond chwarter awr o amser v/edi ei

ganiatau i ti er gofyn dy fywyd ar ol ei

fwrw i'w golli, a'th gondemnio, a dreulit ti

ddim o'r ychydig amser yma i lygadrythu
o amgylch y llys i edrych pa fath ddillad

sydd gan hwn, a pha addurn sy gan y llall,
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Pared Duw i ni gywilyddio am ein ffolineb

yn camdreulio ein hamserau gweddi. Ünid
dy fywyd wyt yn ei ofyn ar ddwylaw Duw ?

A hwnw yn un amgenach, mi feddyliwn,
nag sydd gan y drwgweithredwr i erfyn am
dano ar law ei farnwr marwol. Ac a wydd-
ost ti y caniateir i ti cyhyd a chwarter awr
pan fyddech yn myned ar dy liniau ? Ac a
wastrem di amser er hyny i ddim diben ar

goeg bethau ? Os nad wyt yn credu fod

l)uw mor fawr a gogoneddus, pa ham y
gweddii ? Ac os wyt, pa ham nad yn well ?

Pa ham nad yn fwy dyfal a chryno yn dy
feddyliau ? A farna Duw ni am bob gair

segur a siaredir genym yn ein t a'n siop,

wrth ein gwaith, ie, ein chwareu a'n difyr-

wch ? Ac ai ni bydd cyfrif am eiriau segur
mewn gweddi ? Ac onid geiriau segur yw
y rhai hyny sydd yn tarddu o galon ddiog,

calon gysglyd, nad yw yn gofalu pa beth a
ddywed ? Beth a dynodd angeu mor ddi-

symmwth a dieithr ar Nadab ac Abihu ?

Onid eu tân dieithr ? Ac onid gweddio
dieithr yw hyn, pan fo dy feddwl yn ddieithr

i'r hyn a draetha dy wefusau ? Ymddyga
fel hyn gyda'th dywysog os beiddi. Ped
estynit erfyniad iddo â'th law, dan edrych
ar neu siarad âg un arall, oni orchymynai
gymmeryd y fath drèl, neu yn hytrach y
fath ddyn gwallgofus, oddi ger ei fron ? "Ai
eisieu ynfydion sydd arnaf fi, pan ddygasoch
hwn i ynfydu o'm blaen i ?" (I Sam. xxi.

15), ebe Achis pan ymddygodd Dafydd yn
annhrefnus. O ! pe gellit ond edrych trwy
dwll y clo, a gweled pa fodd y mae angylion

gogoneddus yn y nef yn gweini i'w Gwneuth-
urwr, y rhai y dywedir eu bod yn gweled

gwyneb Duw bob amser, yn sicr ti a grynit

wrth feddwl am dy gyflawniad ysgafn o'r

ddyledswydd hon.

3ydd. Na ddos yn dy nerth dy hun at y
gwaith, ond dyro dy hun trwy ffydd i ar-

weiniad Ysbryd Duw. Y mae Duw wedi
addaw parotoi, neu, fel y mae ystyr y gair,

sefydlu y galon. Yn wir dyna y pryd y mae

y galon yn barod pan fo wedi ei sicrhau a'i

sefydlu. Y mae mor hawdd i law grynedig

ysgrifenu llinell wastad, ag i'n calonau an-

wTadal ymgadw yn ddiysgog mewn dyled-

swydd. Pe bait gyda Iob yn gwneuthur
cyfammod â'th lygad, ac yn bwriadu cau dy
glust rhag pob traws ymddiddan

;
pa hyd,

dybygit ti, y byddit gywir i ti dy hunan, yr

hwn wyt â chyn lleied awdurdod genyt ar

dy feddyliau dy hun. Y ffordd oreu i ti

fyddai ríioi dy hun allan o'th ddwylaw dy
hun ; a gosod dy bwys ar yr hwn sydd yn
gadarnach i'th gynnal nag yw dy goesau dy
hun. Gweddia gyda Dafydd, "â'th hael

Ysbryd cynnal fi ;" tSahn li. 1 2. Y mae y
winwydden wrth bwyso ar y mur, yn ei

chadw ei hun a'i ffrwyth
;
yr hon heb y fath

atteg a ddygid yn fuan gan ei phwysau ei

hun i orwedd yn y dom.

PENNOD XIV.

Yn cynnwys yr ail achos o feddylìau g\
mewn gu-eddi ; yiujhyà á'r fcddygiuiaeth ad

2. Acnos arall o'r meddyliau crwydrc
hyn mewn gweddi yw calon farwaid
swrth yn y neb sydd yn gweddio. Os
waith yr ä y serchiadau i lawr, dyna y Q
ion fel dinas â'i mur wedi ei ddryllio

;

oes dim cadw ar y meddyliau i niewn,
Satan allan. Creadur bywiog yw yr eii;

naill ai rhaid i ni ei gadw ar waith, neu
a'n ceidw ni er mai i ychydig ddiben,
debyg i'n pobl dlodion ; rhoddwch w;
yn eu dwylaw, a hwy a arosant garti

ond os gadewch hwynt yn ddiwaith, c

a'u cewch yn crwydro ac yn cardota ar

y wlad. Y mae y serchiadau megys y
gweithwyr, sydd yn rhoi ein meddyliai:
waith. Y mae cariad yn porthi yr enai

meddyliau hyfryd a diddanus yng ngh)
ei hoff wrthddrych. Galar yn peri i

fyfyrio yn athrist ar ei blâ a'i ddolur. Ft
Gristion, cyhyd ag y bo dy galon yn gwa
gan y teimlad o bechod, ni bydd hamd
gan dy feddyliau i wibio a chrwydro w

gyfaddef pechod. Os bydd dy ddymunia
yn fywiog, ac yn ennyn allan gyda sel dd
iol yn dy erfyniadau am y grasau a'r i

gareddau wyt yn eu gofyn ; fe fydd hyi
mur o dân i gadw dy feddyliau gartref.

weddi ddiog yw y weddi wibiog. Pan o

Israel yn son am fyned daith tridiau i'r

ialwch, "Segur, segur, ydych," mec
Pharoah, " am hyny yr ydych yn dywet
Gâd i ni fyned ;" Ècsod. v. 17. Fel pe
wedasâi, Yn sicr nid oes ganddynt
ychydig i'w wneuthur, onid e ni feddyl

am rodio. Ac am hyny, i'w tori oddi «

hyn, fe orchyraynodd roi iddynt chwane
waith. Ond gallwn ni mewn gwirion

ddywedyd am eincalonau crwydredig, se

ydynt. Yr ydym yn gweddio ; ond
serchiadau yn aros yn farwaidd a ph
ychydig sy gan y galon i'w wneuthur y
ddyledswydd at osod eu meddyliau ar

dim ond dywedyd neu ddarllen ych)

eiriau
;
yr hyn sydd yn dasg mor ha^

fel y gall dyn ei gwneuthur a hebgor
feydd o'i feddyliau i gynniwair mewD
arall ar yr un pryd. Ond pan fo y serchia

yn effro, yn toddi i dristwch wrth gyfac

pechod yn toriallanmewnanadliadausai
aidd hiraethlawn yn y weddi, yn ddîftt

sefydla hyn y meddyliau. Nid yw yn br;

ol i'r enaid fod ruewn dau le ar unwí

niwy nar corph. Ac megys y bydd

serchiadau gwresog hyn attal tuedd grw)

aidd yr enaid, felly 'fe'i gwnânt hefyd

anhawdd i Satan daflu i mewn" ei bicel

Nid mor hawdd y disgyn y gwybed i grc

an berwedig ar y tân, a phan fo yn se

yn oer yn y ffenestr. Beelzebub yw »

enwau y diafol ; hyny y w, duw y gwyl
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enw yn bwrw at yr aberthau eilun-

jcíolgar Ue yr oedd gwybed mor brysur.

I d raor hawdd y disgyn y gwybedyn hwn
I dy aberth, pan fo ei fflam yn esgyn gan

i oddi ar allor dy galon. Yn awr, i gadw
liserchiadau yn fywiog a gwresog mewn
îeddi, bydd yn ofalus i gyffioi ac ennyn y
«res naturiol sydd yn ddiammheu ynot,

< wyt Gristion, trwy ystyriaeth ddifrifoí

I. dy bechodau a'tli angenion, a'r trugar-

f lau a gefaist. Tra fyddech yn edrych ar

j hai hyn, fe effeithia yr olwg ar y galon.

( 1 gosod yn dy fynwes, hwy a barant, fel

iiisag i Dafydd, wres tyner i'th enaid yn
j erchiadau hyny a ddylai weithredu yn
í ryw ranau dy weddi. Adolygiad ar dy
îbhodau, a'r pethau sy yn eu mwyhau, a
Ir i ffynnonau duwiol dristwch godi yn
c galon. A elli di lai na galaru pan ddar-

liech dy amryw feiau i'th enaid euog,

jdi ei alw i sefyll o flaen brawdle dy gyd-
ibod ? A elli di glywed y modd y torwyd
iraith sanctaidd Duw, y tristawyd ei

Ibryd, ac y Uaddwyd ei Fab trwy dy
IWylaw gwaedlyd, a hyn yng ngwyneb ei

idriniaeth dosturiol ef tuagatat, apheidio
|aru ? Yn sicr, pe rhodiai dyn ar hyd
Bjes ar ol brwydr waedlyd, a gweled yno
gjph, er mai ei elynion, wedi eu trybaeddu
D wn gwaed, nis gallai ei galon lai na thy-

|u y pryd hwnw, er i'w gynddaredd ym
ioethder y frwydr gau allan bob meddyl-
i. am dosturi. Ond beth pe canfyddai
D neu anwyl gyfaill yn farw ar y Ue, gan
Ibrchollion a roisai ei law annaturiol ef,

| throai ei ymysgaroedd o'i fewn. Sicr

Iry, os byddai yn perchen calon dyn. Ti
II fwrw amcan erbyn hyn, Gristion, pa
nmhorth a roddai y fath fyfyrdod i ti

Bg at ddryllio dy galon am dy bechodau.
51 ddiau, fe barai i ti dafiu ymaith y dagr
jildigedig hwnw a fu yn offeryn i roi yr
Imolhon dyfnion hyny i galon Crist;"a

ìfna y galar goreu o'r cwbl. Drachefn, dy
Irenion, o'u 'hiawn ystyried, a roddant
m i'th ddymuniadau. Pe bai gwir ystâd
Ifaterion ond wedi ymaflyd ynot ; mor
fenrheidiol yw i ti gael cynnorthwyon o'r

•1, neu newynu a marw ; fe'th wneid yn
ko a sefydlog mewn gweddi ; ac felly yn
f eill, &c.

PENNOD XV.

t*ynnv)yt y trydydd achos o feddyliau gwibiog
\evm gweddi; ynghyd â'r feddyginiaeth.

i trtdydd achos o feddyliau crwydredig
hgormodedd o ofalon bydol. Nid rhyfedd
I y dyn hwnw yn methu mwynhau cyf-

TJT*00 â Duw mewn gweddi, yr hwn sy
jîddo gymmaint o'r byd yn curo wrth ei

2 Q

ddrws am siarad âg ef, tra y mae efe yn
siarad â Duw. " Y mae crefydd," ebe un,
" mewn mawr berygl yn y dorf ;" sef y dorf
o drafferthion bydol. Os gweddîo a wna y
cyfryw un, nid hir y bydd cyn i rywbeth
ddyfod i'w ben i'w dynu ymaith. "Aeth
Isaac allan i fyfyrio, ac wele y camelod."
Buan y daw y byd i olwg y cyfryw

; y mae
yn rhoi allan un llaw tuar nef mewn medd-
wl ysbrydol, ond yn fuan yn ei tliynu yn
ol ; a dyna un bydol yn ymwthio o'i flaen,

ac felly yn gwneuthur rhwygiad ar ei ddy-
ledswyddef. "Breuddwyd," medd Solomon,
"a ddaw o drallod (neu drafferthion) lawer."

Ac felly y daw gwedd'iau breuddwydlyd
;

fe'u gwneir i 'fyny o feddyliau estronol a
gwahanol ryw. Lleoedd auaddas i weddi
yw y gweithdy, yr ysgubor, yr ystordy ; fy
meddwl yw, y rhai hyn yn y galon. Mi a
ddarllenais am un y dywedwyd ei fod yn
llyfrgell deithiol, am nad oedd yn gadael
ei ddysg gyda'i lyfrau yn ei ystafell, ond yn
ei ddwyn yn ei galon pa le bynag yr elai, yn
ei gof a'i farn oedd wedi derbyn yr hyn a
ddarllenasai, ac felly yn ei wneuthur yn
eiddo ei hun. Ac onid oes genym ninnau
lawer o siopau ac ysguboriau teithiol ; dyn-
ion yn dwyn y rhai hyn i'r t, ac allan, i'r

eglwys, ac i'r ystafell? A pha fodd y gall

y cyfryw weddio â chalon unoì, pan y mae
cynnifer yn rhanog o'u meddyliau? "Enaid.
sanctaidd," ebe un, "cais ar dy bendy hun

;

oni wyddost ti fod geny t briod diw7air ?" Yn
wir nid yw efe yn arfer cofleidio yr enaid
mewn torf, na rhoi cusanau ei fin yn y
farchnad. Y mae Iacob yn anfon ei deulu
i'r ochr arall i'r afon ; ac yna y mae Duw
yn rnoi cyfarfod iddo—un o'r rhai melusaf
a gafodd yn ei holl fywyd. Gweddied yn
awr noswaith gyfan os myn, a chroesaw.
Bellach, Gristion, er dy gynnorthwy yn er-

byn y rhai hyn.

DOSB. I.

(laf.) Ymdrecha i gadw dy bellder at y
byd ; a'r uchafiaeth a roddodd Duw i ti

arno yn ei elw a'i bleserau, neu pa beth
bynag arall a all droi yn fagl i ti. Tra y
mae y tad a'r meistr yn adnabod eu lle ac
yn cadw eu pellder, y mae y plant a'r gweis-
ion yn cadw yr eiddynt hwrythau, trwy fod
yn ufudd ac wrth alwad ; ond pan ddelont
i anghofio hyn, y tad yn rhy hoff ganddo y
y naill, a'r meistr yn rhy gyfeillgar â'rllalt;

yna hwy a ddechreuant golli eu hawdurdod,
a'r lleill i fod yn hyíion ac aflywodraethus

;

perwch iddynt fyned, ac fe allai na syflant

;

gosodwch dasg iddynt, a hwy a barant i chwi
ei gwneuthur eich hun. Yn ddiau dyma
fel y mae yn myned gyda'r Cristion

;
yr holl

greaduriaid ydynt weision iddo ; a chyhyd
ag y cadwo efe ei galon mewn sanctaidd
belider oddi wrthynt, ac y dalio ei uchaf-
iaeth arnynt, heb gymmeryd i'w fynwes y
pethau a roddodd Duw dan ei draed {Salm
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viii. 6), y mae pob peth yn dda. Y mae
yn teithio i ddyledswyddau addoliad Duw
mewn trefn hardil. Gall fod yn y dirgel

gyda Duw, a'r rhai hyn heb feiddio gwasgu
i mewn i'w afionyddu. Ond pan ddelom i'w

hoffi, ac i fod yn rhy gyfeillgar â hwy, Och !

fel y'n llwythir ganddynt ! Nid ydym yn
darllen am anufudd-dod yn Agar tra y bu
yn llawforwyn ; ond wedi i Sarah ei rhoi i

fynwes Abraham, a'i derbyn yn gydgyfran-
og â hi ei hun mewn breintiaupriodasol, yn
ddiau erbyn hyn y mae hi yn dechreu gwthio
draw ei meistres, ac ymddwyn ati yn am-
mharchus. Ië, ac Abraham ei hun, na
fuasai yn petruso ei throi ymaith o'r blaen,

etto yn awr, ar ol ei chymmeryd i'w wely,
prin y gall gael ei galon yn foddlawn i'r

peth, nes i Dduw uno â Sarah yn y mater,
gan beri iddo wrandaw ar lais ei wraig. Fel
hyn, Gristion, arfery byd fel gwas—y diben

y gwnaethpwyd ef iddo—a thi elli fyned i

weddi, fel Abraham i'r mynydd, gan adael

ei weision ar ol ; ti gei brofi na bydd ganddo
allu i'th aflonyddu ; ond os goddefi i'w elw
neu bleser gyfranogi â Christ yn dy serch

dyweddîol, ti a gei brofi dy galon yn hwyr-
frydig i droi ymaith yr Agar yma, hyd yn
oed ar ddeisyfiad Crist ei hun, pan yw yn
dy alw i gymmundeb âg ef ei hun. Naill

ai arfer y byd fel heb ei arfer, neu ti a
weddi'i fel heb weddi'o. Y mwg a'r gwreich-
ion sydd yn cocli o fFwrn, hwy a ddygir y
fFordd y bo y gwynt. Os bydd dy galon
dithau tuag at y byd, yna nis gelli gadw dy
feddyliau rhag ymlid yno. Y pryd hyny,
ac nid yn gynt, yr esgyn dy weddi fel colof

n

arogldarth pau fo tawelwcíi sanctaidd^ir dy
ysbryd, a'r gwynt tymmestlog yma o or-

mod serch at y byd wedi ei ostwng. Nid
wyf am dy dynu oddi wrth ddiwydrwydd
yn dy alwedigaeth fydol; nid yw byn byth
yn gwaethygu gweddi

;
yn unig gwylia ar

dy galou rhag ei rhoi yn butain i'r byd.

Dyna y cleddyf neu gyllell o iawn fetel, a
blyg y fFordd yma a'r fîbrdd arall, ond a
ddychwel i'w unionder yn ol heb sefyli yn
gam. A dyna y galon o iawn wneuthuriad,
ac argraff y nef arni ; sef gan y dyn a all

blygu at y gorchwyl isaf o'i alwedigaeth
;

ond yna a ddychwel i hwyl am gymmundeb
â Duw ; ac nid yw ei galon yn sefyll yn
yrog at y creadur, ond yn uniawn ei thu-
edd at Dduw a'i addoliad.

DOSB. II.

(2il.) Cadarnhäer dy fiydd ar raglunîaeth

Duw am bethau y bywyd hwn. Y mae
calon ddrwgdybus bob auiser yn feddylgar.

Pa beth bynag fo dyn yn ei wneuthur, fe

fydd ei feddyliau ar y peth y mae yn ofni

ei golli. Pan fo llong y marsiandwr a'i

llwyth wedi eu hyswirio, fel, doed a ddelo,

nas gall efe golli llawer, yna y mae ei galon

yn llouydd
;
gall fwyta ei fwyd yn esmwyth,

a chysgu heb freuddwvdio am íadron môr a

llongddryllîadan ; tra y mae un arall
feddiannau ar y dòu ynllawn o ofnauyi
liachos. O ! fel y mae y truan ynia, gwr
a wnelo, aed lle yr elo, yn cael ei ddilyn
feddyliau afionydd ! Os clyw efe y gv\

yn codi ycliydig, y mae yn methu cysgu
ofn íim ei lestr sy allan. Fel hyn yn d<

y caitf enaid â'i bwys ar yr acìdewid 1

ymwared da oddi wrth yr aflonydd
hyny sydd yn gorlwytho un arall

gweddi. Am hyn y mae Duw yn rhoi i

duol hyfforddiad i ni, i fwrw y baich
oddi ar ein hysgwyddau ni ar yr eidd
pan fyddwn yn niyncd i wedd'io, rhî

draws feddyliau oddi wrth ein gofalon
aflonyddu arnom :

" Na ofelwch am dti

eithr gwneler cieh deisyfiadau chwi yf
bys ger bron Duw ;" Phil. iv. 6. Ft
dywedasai, Gadewch i mi ofalu am
gwaith chwi ; a byddwch chwi astud
nghylch fy ngwaith i ; os ä pethau allar

lle o ran eich meddiannau, enwau, neu «

luoedd, myfi a gymmeraf y bai ; ac a ro<

genad i chwi ddywedyd, nad oedd Duv
ddigon gofalus am danoch. Pau oedd^
rywiaid Israel yn myned i addoli Duv>
Ierusalem, fel na byddai iddynt dd
meddyüau terfysglyd i'w canlyn gan ofj

eu teuluoeddd a adawsid yn ol, fel

noethion heb r i ymladd drostynt os d
gelyn, y mae Duw yn cymmeryd gofal

wedigol eu teuluoedd arno tra byddent
wrthynt : Ecsod. xxxiv. 24. Os bydd ge
ond gwas fìyddlawn, yr hwn, ni a fed

iwn, a edrych at ein gorchwyl mor ofal

ni ein hunain, y mae hyn yn peri i ni f;

°'u *>' eyd'àg ysbryd rhydd a boddlawi
pheidio ag ymflino yng ngliylch yr he

gartref tra y byddom ar led. O ! cywil;

iwn yute os nad yw ein ffydd ar ragluui

Duw yn llawer rawy ei heíFaith i'n

mwythau o'r baich o ofalon terfysglyd.

PENNOD XVI.

Esampl tfn y pedwtrydd achos ; a'r olaf o fe
iau <jìxibio(j mcwagweddi; gyda'r feddygim

4ydd. Fe dardd y meddylian gwi

hyn o ddifiyg gwylio y gaíon, ar I
Cristion, tra y mae ar weddi. Byddí
lafur a'i ymdrech o'r blaen o'r grac

byddont, etto os ni wylia arno ei hu

fanwl yn y ddyledswydd, fe ddiangc ei p

oddi arno, ac a red i fil o wageddau d

Creadur cyflym yw meddwl dyn. Y foi

yma chwi a'i cewch yn y nef, a'r foi

nesaf yn y ddaear. Fel Phylip, ar ol

gyda'r eunuch yn ei gerbyd, a gipiwy<

ddisymmwth allan o'i olwg ac a gae<

Azotus, lle digon peîl oddi yno. I) ~

y gedy ein calonau yn ebrwydd y dd;I
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wydd mewn llaw, ac yr änt ar wib i gr
•ellaf y byd yn eu gwyllt ddychymmyg.
ë, yr hyn sydd waeth, weithiau fe fydd y
ieddwJ yn crwydro ar led, ond y Cristion
n myned ym mlaen â gwaith y tafod, heb
ymnieryd sylw bod ei feddyliau wedi myn-
p ar gyfrgoll. Fel yr aeth loseph a Mair
aith diwrnod ym mlaen cyn gwybod colli

u plentyn (a arosasai yn ol mewn cym-
eithas arall). Dyma fel y mae y Cristion
u colli ei galon mewn dyledswydd, ac yn
iyned ym mlaen mewn ffurfioldeb diofal

\23 yw y weddi agos drosodd cyn iddo
taffu foci eisteddle ei galon yn wag, neu
styried nad yw ei galon a'i ysbryd yn cyd-
fcithio âg ef ar hyd y íFordd

;
yr hwn, pe

lasai ond yn ochelgar pan yrodd ei fedd-
ll gyntaf, a allasai ei hennill yn ol a'i

[ichub o ddwylaw y gwageddau a'u dyg-
Id ymaitli (fel Dafydcl ei wragedd a'i blant
Idi ar yr Amaleciaìcl) heb lawer o flinder
L cholled. Acani hyny, Gristion, cadw dy
[ilon yn clra diesgeulus ; dal.sylw a yw hi
1 gwneuthur ei rhan yn y ddyledswydd,
íite tebyg yw i dant disn yn y gerdd. Fel
gwnewch â'ch plant, felly ÿ mae i chwi
jhos i wneuthur â'ch meddwlplentynaidd;
Igatfydd y dilynant chwi i'r eglwys ; ond
ädi i chwi eistedd, os na bydd eich llygaid
v hofni, ymaith â hwy, ac fe allai i chwareu
•os amser y bregeth a chwithau heb eu
Ui ; i ragfìaenu hyn, chwi a'u gosodwch
hh blaen fel y galloch weled eu hagwedd
1 hymddygiad. Pe gwedd'iit fel hyn, gan
jafíu a gwylio ar dy feddyliau, pa le, ac ar
. beth y maent, ti a guit brofì mwy o drefn
i dy ysbryd nag a feddi yn awr. Nag e,

dyn unig craífa ar dy feddyliau mewn
'ledswydd, ond myn fwrw golwg arnynt
ol hyny. Y mae liawer yn myned o weddi

i rhy debyg i blant o'r ysgol, na feddyl-
|ût am eu gwers nes dychwelyd yn ol

;

í.dawant eu gweddi, a phob meddyliau am
hymddygiad ynddi ynghyd ar ol. O ! na

:Qa fel hyn rhag cywiiydd. Os esgeulusi
j' alw dy hun i gyfrif, ystyria y bydd raid
í.i roddi cyfrif am dy waith a'th ddiofalwch
vn ar ei ol o flaen dy well ; fe fyn Duw ei
inan lwyr chwilio y peth. Nid yw efe yn
Isodnebar waith nad yw yn chwilio pa
,id y mae yn cael ei wneuthur. Ac onid
;v-elì fyddai i'r holiad fod yn dy lys bach
i'gel di, nag i ti gael dy alw i gyfrif ger
'on ei frawdie ofnadwy ef ? Llwyr fwr-
jla, gan hyny, ymddiddan á'th galon ar ymgc

; a pho cyntaf yr elych yn ei gylch,
jreu, y mae yn debyg, y bydd iddo gael ei
leuthur

; o herwydd y pryd hyny fe fydd
igylchiadau y gwaith yn newydd yn dy
f. Na ddos ynte allan o'th ystafell nes i

holi dy galon. Os ceir ddarfod i'th fedd-
íiu rnewn gweddi gael eu cadw mewn
esur yn rliydd a digymmysg, a'th serch-
iau vn wresog a by wiog, fe íydd yn achos

61í

o lawenydd i ti, ac o ddiolchgarwch i Dduw,
dclarfod i ti ddiangc o ddwylaw cynnifer o
wylliaid a lladron oedd yn cynllwyn am
danat. Ond gwylia rhag rhoi clod i ti dy
hun am dy ofal a'th wyliadwriaeth dy hun.
Och ! nid tydi oedd d geidwad. Yr hwn
a ostyngodd ei glust at dy weddi, efe a rodd-
odd i ti galon i weddi'o, ac hefyd a'th gynnal-
iodcl yn y gwaith. Dywed yn hytrach gyda
Dafydd, " Pwy ydwyf fi fel y cawn rym i

offrymu i ti yn ewyllysgar ?" Os cei ar hol-
iad ddarfod i'th galon grwydro, cymmer
gywilydd rhag dy roi i gywilydd ger bron
Duw. O ! gwrida wrth feddwl i ti fod mor
anffyddlawn i Dduw a'th enaid dy hun ; îe,

mor ynfyd a rhedeg i fyny ac i lawr ar bob
neges y gyrai Satan di arno ; ac yn y cyfam-
ser, esgeuluso dy waith dy hun sydd o gym-
maint pwys. Gelli gymmeryd achwyniady
ddyweddi

: "Gosodasant fi i gadw gwinllan-
oedd ereill ; fy ngwinllan fy hun nis ced-
wais ;" Can. i. 6. Cenhadwr annoeth fyddai
hwnw, yr hwn wedi ei anfon i'r farchnad i

ddarparu lluniaeth, a dynid gan bob segur-
ddyn i wario ei amser a'i arian yn ofer, ac a
ddeuai adref y nos heb fara i'r teulu newyn-
og. O ! Gristion, onid dy neges at orsedcl
gras oedd ymofyn cyrmorthwyon newydd o'r
nef i'th enaid tlawd ? Ac onid yw yn archoll
i ti feddwi fod yn rhaid i'th enaid gael ei
wasgu o achos dy waith di yn chwareu ym-
aith dy amser a'th dalent gweddi, a roddw/d
i'th law fel arian marchnad i geisio ystôr
newydd ? Ië, dy fod wedi gwneuthur cam
â'th Dduw tr \vy gymmeryd ei enw yn ofer?
Ti ymddangosaist ar agwedd gwedd'iwr ; ti

godaist dy lais tua'r nef fel un yn bwriadu
gwédd'io ? ond fel hwnw a ddywedodd yr äi
i'r winllan ac nid aeth, ti a droaist ffbrdd
arall, ac a osodaist dy feddyliau ar waith
mewn maes arall. Oni effei'tbia hyn ar dy
galon ? Gwna yn sicr, a'i chystuddio hefyd.
Ac fe fydd y cystudd ysbryd yma yn fodd-
ion arbenig i^ finio dy ofal am yr amser a
ddaw

;
Y beiau na nodir nis diwygir hwy

chwaith yng ngwaith yr ysgolhaig. Y mae
meddyliau gwibiog mewn gweddi yn debyg
i grwydriaid ; nid oes dim o'r fath ffordd i

gael y naill o'r wlad a'rlieili o'r galon, a rhoi

y gyfraith arnynt—y fílangell wyf yn feddwl.
Cwest. Ond O ! medd y Cristion, "yr wyf

wedi arfer y moddion hyn ; ac etto er gofid
fy nghalon fe'm llwythir o hyd ganddynt.

At. Cymmer ychydig eiriau cysurol, i es-
mwythau dy galon ddoiurus sydd yn gridd-
fan dan y baich hwn o feddyliau crwydredig.

PENNOD XVII.
Bhai y&tyriaethau cysurol i'r Cristion dan ormod

iselder ysbryd, o achos meddyliau gwibiog meion
gweddi.

1. Y mae cystudd dy ysbryd o'u herwydd
yn achos o fwy o gysur i ti nag ydynt hwy q
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anghysur. Dy fod yn cael dy flino gan y
fath ymwelwyr aflonydd, nid yw yn fwy
nag y mae y goreu o saint wedi ei brofì a'i

gydnabod. Pa ham y gweddiodd Dafydd
ar i Dduw uuo ei galon i ofui ei enw, ond
ei fod yn ei phroíi yn wibiog? Beth yw
meddwl Paul wrth acuwyn, " A mi yn ew-
yllysio gwueuthur da, y mae'r drwg yn
bresennol gyda mi," ond ei fod etto heb gael
llawn feistrolaeth ar ei feddyliau afreoius.
Ti a weli mai nid rhyw ddolur newydd sydd
yn dy flino : ond y fath ag sy gyff. edin, nid yn
unig i feibion dynion, ond i blaut Duw;
brycheuyn a elli ei weled ar ddilledyn sant.
Oudy mae dy gystudd o'u plegid yn proti
un o'r ddau beth yma, a'r ddau yn dwyu
cysur i ti. Naill ai taíiiadau Satau ydynt,
ac nid ffrwyth dy galon dy hun ; neu, os o'th
galon y tarddant, etto, Ysbryd Duwywgr
y t, a'r rhai hyn ond gormeswyr.

iaf. Y mae dy gwynfan o herwydd dy
ieuo gyda'r fath gymdeithion yn arwydd
ddarfod eu danfon gan Satan, yn hytiach
na'u gwahodd genyt ti, mai efe sydd "yn eu
taflu i mewn, ac nid tydi yn eu magu. Y
mae ein meddyliau ni ein hunaiu yn gyíFred-
in yn fwy wrth ein bodd. Nid mwy hoíf
gan fam fFrwyth ei chorph, na chenym ni
ílrwyth ein meddyliau. Oddi yma y gelwir
ein fíyrdd, ein geiriau, a'n meddyliau ni,
"Ein hewyllys ;" JEsa. lviii. 13, acamhyny,
y mae yn bossibl ddarfod eu saethu oddi ar ei
fwa ef, gan fod dy galon mor ddychrynedig
wrth eu gweled, ac nior archolledig o'u her-
wydd. Neu,

2iì. Os ceir hwynt yn ffrwyth dy feddwl
dy hun, etto fe adengys cystudd dy enaid
mai ysbryd a gras Duw yw gr y tý, ac nad
yw y rhai hyn ond gormeswyr a chynnhyrf-
iadau croes i'th ewyllys—y fath ag sy ffiàidd
gan dy feddyliau cartrefol. Pe byddent, fel

y gallaf ddy wedyd, o'th d a'th dylwyth dy
hun, ni ddangosit y sel yma i gau y drws
i'w herbyn, neu waeddi allan pan ddelont
i mewn arnat. Nid yw y wraig yn llef-

ain pan ddelo y gr, plaut, neu weision,
i'r ystafell ati ; ond pan ddelo lladron a
lleiddiaid, oddi wrth ba rai nid yw yn dis-
gwyl dim ond creulondeb. Mae dy ym-
ddygiad dithau at y rhai hyn, dybygid, yn
proü nad ydynt o'th gydnabyddiaeth, nac '

yn gymdeithion hoff genyt. Gan hyny, na j

fydd rhy drallodus, o herwydd y màe Satan,
os gall ond aflouyddu dy feddwlâg ofnaudi-
sail, yn cyrhaedd un rhan o'i ddioen yn eu
daufon. Nid yw y meddyliau drwg hyn
gyda thi ond cyffelyb i feddyliau sauctaidd
gyda'r drygionus. Megys nad yw y rhai
hyny yu liesau iddynt hwy, am nad oes
iddyutgroesaw

; felly, am yr un rheswin ni
niweidia y rhai hyn mo hoúot tithau.

Hefyd, gwybydd mai gwcndidau anoch-
eladwy dy ystâd ammherü'aith ydyw y rhai
üjn; a chyhyd ag y byddych tì'yddlawn i'w

gwrthwynebua galaru o'u hachos, y n
yn cyunhyrfu Duw i dostun &tat yu hytn
na digder i'th erbyu. Un peth yw i bleut
wedi ei osod ar waith gau ei üad, o'i fo
neutrwy ddiofalwch, ddifwyno y peth y l
arno ; a pheth arall, pau fyddo, trwy wen
naturiol, ym methu ei wneuthur yu g^
yn ei le. Pe parai meistr i'w was ddw
iddo gwpau o win, ac yntau o'i fodd
taflu y gwin a'r gwpan i lawr, gallai d^
gwyl cytiawn g ei feistr ; ond os trwy r

grynfa, fe allai y pai-lys, yn ei law, y bvd
iddo, er ei holl ofal, golli peth ar y ffor

fe dosturiai meistr synwyrol wrtho o 1

wydd ei aíiecuyd, yn hytrach na digi

achos y gwin a gollodd. Ac a roddes ü
erioed achos i'w weision ei dybio yn fe

caled ì Oni addawodd efe arbed, fel gi
fab sydd yn ei wasanaethu l O ba le y tai

yr holl esgusodion a wjia efe dros wallau
bobl, os nad o'i galon dosturiol, sydd yn
deongli yn hynaws i fod yn deiiliaw o
ü'yg medr a gallu, yn hytrach nag o ddif

ewyllys neu ddymuniad I
" Onid pentew

yw hwn, wedi ei achub o'r tâuí" Zech.
Atteb Orist ydy w, o biaid Iosuah, pan oi

Satan yn ei gyhuddo am ei ddillad budr.
<4 Yr ysbryd sycid yn barod, eitlir y cna
sydd wan" (Alaû. xxvi. 41), oedd ei orchi.

öafriol ef, dros gysgadrwydd ei ddisgybl
mewn gweddi.

3ydd. Y mae gweddiau credinwyr
cael eu puro cyn dyfod i ddwylaw D
Yn wir, pe bydaai efe yn cymmeryd ein h
grifeu anwastad allan o'u ilaw ni, yngoh
ein gweddiau, a'u ffolineb oll, feí y maé
fe fyddai digon o achos i ni fawr ofuiyc
lyniad, ond y maent yn myued dan lav

cyssodydd
; y mae ein Harglwydd Iesu

bwrw golwg arnynt, ac yugosod mewntr
ein holi erfyuiadau candryll, a'n deisyfiac

oedd wedi eu cam-gyíleu. Y mae efe

golchi ymaith eiu hoíl frychau â'i waed.
gyfryngiad ef yw y gogr mân i roddi
gweddiau drwyddo, y cwbl a'r sydd yn f

ac o ryw arall y mae yn ei wahanu o<

wrth y pur. Yr hyn a î'yddo o anadliad

Ysbiyd ei hun, y mae yn ei gyílwyno;
hyn a chwanegodd ein rhan guawdol ni

mae yn ei guudio, fel na niwiedio ni, n
gwedtìiau. Hyn oedd y gwirionedd efej

) iaidd melus a blygwyd i i'yny yng ngwa
"yr offeiriad yn dwyn anwiredd eu petL

sanctaidd ;" Ecsod. xxviii. 38.

4ydd. Er fod presennoldeb y rhai hyn
fawr oíid i ti, etto fe'u gwna Duw hwy
ddefnydd ueillduol i ti. Yu gyutaf, i

ddarostwng, a dwyu oddi arnat bobynitfr

fel nad ymialcliiech o'th gynnoithwyon i

eill, yr hyn a fyddit dueddol iddo, oni 1

fod troed clofí' ay weddi i'th gadw i la\

Yu ail, I'th gadw yn effro a gwyliadwi

yn dy yrfa Oristionogol. Wrth aflonyd

wch y rliai hyn, ti a weli n.id yw y ri»j
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n gwbl drosodd. Mae y Canaaneaid etto

n y tir, er nad yw yn feistr ar y maes

;

'tto, mae yn llechu yn ei dyllau a'i lochesau ;

|c oddi yno y daw, fel neidr ar y llwybr,

u ddisymmwth ar dy draws, gan geisio at

y sawdl, i beri i ti, fel marchog, syrthioyn

fl, ac i ddwyn y fuddugoliacth yn lladrad-

idd oddi arnat, er iddo anobeithio dy orch-

fga mewn brwydr deg, trwy bechodau

ìwy di-fyrbwyll. Ac yn sicr, os baidd efe

Sd mor hyf ag ymosod arnat, pan mewn
iymmundeb â Duw, mor agos i'thgraiga'th

asteìl, onid yw yn gweddu i ti, Gristion,

irych o'th amgylch, rhag iddo gael mantais

wy aruat, pau fyddi radd pellach oddi

jitho ar dy orchwylion bydol. Yn dryd-

,dd, Fe'th wna Duw di, drwy y rhai hyn
In fwy tosturiol, ac yn llai goganus at dy
!x>dyr dan wendidau mwy.
(5ed.) Yn dy fíyddlawn ymdrech â hwynt,

| elli addaw i ti dy hun, o'r diwedd, fudd-

goliaeth arnynt; ond disgwyl hyn yn
iddol, nid ar unwaith, nac iddynt gael eu
boddi ar frys yn dy law di, me^ys y dy-
redodd Duw am elynion Israel. Gan hyny,
al i fyny yr yrnladdfa ; na ddigalona o her-

ydd eu nerthol wrthwynebiad. Gweddia,
í galara am na elli weddîo yn well

;
galara

b ymladd drachefn
;
ymladd, a chred hwynt

lawr, er iddynt weithiau dy gael di dau eu
-aed. Fe wnaeth Duw addewid i Noah ar

jl y diluw, ym mha un y rhoddodd iddo ar-

Iwyddiaeth ar y creaduriaid: "Eich ofn

'ch arswyd a fydd ar holl fwystfilod y
daear ;" Gen. ix. 2. Ond ni a welwn fod

awer o fwystôlod yn ffyrnig, yn anwar, ac

n greulawn at ddynolryw ; etto, y mae yn
kel ei chynawni yn y modd hwn nad oes un
ìor ffyrnig ac afreolus a'r nad yw wedi
jiel, ac o hyd yn cael, ei ddal a'i ddofi trwy
pdr a gofal dyn; fel y dywed yr apostol

\fago iii. 7). Fel hyn y mae Duw wedi
hoddi—trwy addewid—i'w saint oruchaf-
leth ar bechod a Satan. Efe a'u darostwng
ll dau dan eich traed. Fe syrth arswyd y
aint ar y cythraul balchaf, ac fe osodir eu
îiaed ar wddf y chwant gwylltaf ; er hyny,

p gyst hyn ryfel boeth cyn ei ddwyn i ben.

PENNOD XVIII.
^rydydd ac olaf fwrìad Satan ctr weddi y Grist-
ion ; ynyhyd á'r rhwysir cyntaf a all attal der-
byniad ei weddi yn y nef.

3. Bwriad arall sydd gan Satan yn erbyn
Cristion, yn y gorchwyl mawr hwn o

reddi, yw attal ei lwyddiant ynddo. Fe fn
;fael ynot, Gristion, os gelli, y naill ffordd
|ìeu y Hall. wrth fyned neu ddychwelyd.
^c nid yw oiT yr un peth, pa un bynag ai
rrth droi a m, ai wrth ddyfod adref, y
ymmerir y liong. Nag e, o'r ddau, mw\

yw y golled, cael ein somi o'n disgwyliad,

pan fydilom ym meddwl i'n gweddiau ddy-
chweìyd â'u llwyth gwerthfawr o di-ugar-

eddau, o'r nefoedd.

Yn awr, dwy ffordd y mae yn llafurio i

rwystro llwyddiant gweddi. Yn gyntaf, Y"

mae yn ceisio rhwystro derbyniad eu gwedd-
îau gyda Duw, fel y bwrier hwynt, megys
erfyniad allau o'r llys, ar ba un ni fn y
brenin mo'r edrych. ^n ail, Os ni thycia
yn hyn, y mae ganddo chwareu arall, ac fe

ymdriniaâ'r mater felly, os bydd modd, fel, er

iddynt gael croesaw a derbyniad grasol gyda
Duw yn y nef, etto, na chaffo hyu ei gredu
gan y Cristion ar y ddaear, ond bod iddo eu
rhoddi i fyny fel wedi eu colli, a pheidio a
disgwyl mwy am danynt yn ol. Yn awr, er

uad yw hyn yn aflw\ ddiant hollol a phar-
haol i'r weddi, etto y mae Satan wrth hyn
yn cael mantais fawr, gan ei ysbeüio o'r

cysur a'r budd presennoi a allai ei ffydd dalu
i'w law, cyn i )awn atteb o'r weddi ddyfod.

DOSB. i.

laf. Y mae Satan yn llafurio i rwystro der-

byniad ein gweddiau yn y nef. Yn awr,
fe eill ein gweddiau gael eu hattal am-
ryw ffyrdd wrth borth y nef, a'u nacau o'r

derbyniad grasol y mae Duw yn arfer ei

roddi. Yr wyf yn awr yn llefaru am wedd-
îau y saiut. Am weddiau yr annuwiol, un
gyfraith sydd iddynt oll, cael eu bwrw aílan,

a chau y drws i'w herbyn. Rhaid i'r pren
fod yn dda, cyn y gallo y ffrwyth a ddwg
fod yn felus i archwaeth Duw. Yn awr, yr
annerbyniad a gyferfydd gweddi y Cristion

âg ef, nid yw yn tarddu oddi wrth ddim an-
ewyllysgarwch yn Nuw i gyfranu ei drugar-
edd, na dim gwrthwynebiad i dlodion fod
wrth ei ddrws. Y mae mor hyfryd gan
Dduw drugarhau, fel mai i hyny y gwnaeth
efe y byd, fel y byddai ganddo roddion, a
thlodion i'w derbyu. Ond y mae rhwystr
i lwyddiant gweddi oddi wrthym ni ein hun-
ain. Nyni sydd yn rhoddi y ceryg yn y clo,

a rwystrant i'r agoriad droi ; ac felly yn wir
nyni sydd yn cau drws trugaredd yn ein

herbyn ein hunain. Nis gallai Satan ei

hunan, heb gyfrwng, byth luddias croesaw-
iad Crisíion, nid oes ganddo mo'r fath aw-
durdod ar glust Duw, oni bai ein bod ni yn
rhoddi geiriau yn ei safn, ac yn trefnu iddo
gyhuddiad i'n herbyn. Y celwyddauy mae
efe, fel cyhuddv/r ffals, yn eu dwyn at Dduw
ni niwTeidiant mo honom yn meddyliau
Duw ; ac ni wnânt mo'n gweddiau yn llai

derbyniol. Ond os gwir fydd y cyhuddiad,
fe wrendy Duw, er mai drwg ysbryd yw efe

sydd yn dwyn y chwedl, ac mai ei anwyl
blant sydd yn cael achwyn arnynt. Fe wga
tad ar ei blentyn ac a'u cerydda, pan glywo
am ryw rempau drwga wnaeth, er mai gelyn

a'i mynegodd ef. I roddi esampl pa gamym-
ddygiadau mewn Cristion sydd yn lluddias

gwraudawiad wrth orsedd gras.
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DOSB. II.

(laf.) Pan na byddo y peth a erfynir yn
tm â meddwl Duw. Nid oes i ni ryddid i

weddio ar autur am y peth a fynom. Ni
osodwyd gorsedd gras i fyny fel y delem
yno i dywallt ein hauwydau gwylltion an-
nhymmoraidd o flaen Duw, ncu í daraw at

ryw gais anfocsgar a ddigwyddo ddyfod i'n

pen; onid e, diau y caífai Duw ddigon o waith.

JPe addawsai efe osod ei law wrth ein her-

fyniadau i gyd, bydded ynddynt y peth a fo,

fe gai rodjdi ei law yn rhy fynych yn ei er-

byn ei hun, ac ymadael â'r hyn ni byddai er

ei ogoniant ei roddi. Yr oedd Ilerod yn rhy
afradlawnpanroduodd genad i'w anwyl ferch

i ofyn y peth a fyuai hi, hyd hanner ei deyru-
as, ac fe dalodd yu ddrud am y tro ; o

blegid fe roddodd iddi ben a dalai fwy na'

i

deyrnas i gyd, a thori pa un a gostiodd ei

goron. Ond y mae i ni a wnelom â Duw
doeth, yr hwn—i gau safn pawb o'r fath

geiswyr hyfion, a ofynent yr hyn nid yw
weddus i ni ddymuno, nac iddo ef ei roddi

—sydd wedi gosod cyfraith gweddi, ac wedi
appwyntio i ni y defnyddiau o honi :

" Pan
weddíoch, dywedwch, Ein Tad, &c." Hyny
yw, dygwch yma pa beth a ellwch ei ofyn
gyda hyder o'i dderbyn. "Hyn yw'r hyf-

der sydd genym tuag ato ef ; ei fod ef yn
ein gwrandaw ni, os gofynwn ddim yn ol ei

ewyllys ef;" 1 íoau v. 13. Y mae ffydd

heb addewid yn debyg i droed heb dir di-

ysgog i sefyll arno. l)a y deonglodd Luther
ei eiriau, "Gwneler fy ewyllys; Fy ewyllys

i, Arglwydd," eb efe, "am ei fod yn un u r

eiddot ti." Yn awr, yr addewid sydd yn
cynnwys ynddi ewyllys Duw. Bydd sicr o

gasglu dy holl flodau gweddi ailan o'r ardd
hon, ac yna ni elli gam wneuthur. Ünd
gochel eu cymmysgu â dim bresych gwyllt-

ion o'th eiddo dy hun. Coíia gerydd ein

Harglwydd i'w ddisgyblion, oedd am dy-
wallt cu cyn dialgar rnewn gweddi : "A
fyni di ddywedyd o honom am ddyfod tân i

lawr o'r nef a'u difa hwynt. Ac efe a ddy-
wedodd, Ni wyddoch o ba ysbryd yrydych;"
Jmo ix. 54, 55. Yr oedd ganddynt yma
esampl-o ochr eu gwaith ; ond nid yw y
grym ardderchog, a'r Ysbryd anghyíl'redin

oedd yn gweithredu yn Elias, ac ereill o'r

prophwydi, ddim yn rheol sefydlog o weddi
i ni. Yr oedd hyny ytiddynt hwy oddi wrth
Ysbryd Duw, yr hyn a all, ynom ni, fod yn
deilliaw oddi wrthysbryd diafol, fel yr ar-

wyddoceir wrth eiriau ein Harglwydd, "Ni
wyddoch o ba ysbryd yr ydych." Eel pe
dywedasai, Ychydig ydych yn feddwl pwy
a'ch cynnhyrfodd. Chwi gawsoch eich pen-
tewyn, nid oddi ar allor Duw, ond o aelwyd
Satan. O ! gochelwn fod yn genhadon di-

afol, wrth fyned at Dduw ar ei neges ef

;

dyna wir duedd ein gwaith pan weddiom yn
groes i'r rheoi neu heb waraut. Gochel
fytheirio allan dy wyniau afreolus o ddig

yno, i gael dial ar dy gaseion, fel y dìsgyt
ion. Ac na ddyro rediad trwy anoddefga
wch, i'th dristwcU anghymmedrol ; fel 1<

yn nyfnder ei drallod, yn ceisio gan Ddu
gymmeryd ei hoedl ymaith yn ddi-arc

Ymgynghora ft'r gair, "ac na frysied

galon i draethu dim ger bron Duw ;" Pn
v. 2. Yr oedd trefn Daniel yn ei lle : Lu
ix. 2. Yn gyntaf, y mae yn myned at

Ysgrythyr, ac yn chwilio am feddwl Di
ynghylch yr amser yr addawsai efe i'w bo
ddychweliad o'u caethiwed. Ar ol cael hj
a dysgu trwy hyny pa fodd i drin ei ddm
yna y mae yn amgylchu gorsedd gras ; <zq

3 :
" Ac mi a droais fy wyueb at yr A

glwydd Dduw, i geisio trwy weddi, &c."
wyt ti yn glaf, neu yn dlawd—mewn diff

o ryw drugaredd dymmorol ? Dos, ac yi

ofyn ar ba ammodau y mae y rhai hyn w(
eu haddaw, rhag i'th ffydd daflu allan, di

sylfaen yr addewid, trwy ofyniad dilai

phennodol am danynt ; onid e, fe syrth
adeilad, ac fe'th roddir i gywiíydd, am i

ofyn mwy nag a addawodd Duw erioed.

PENNOD XIX.
Yr aü beth a all litddias eroesawiad a derbyn\

gwcddi Cristion.

(2il.) Eii i ddefuydd gweddi y Cristi

fod wedi ei selio ar y gair, etto, os bydd
ddiben heb fod yn iawn, dyma ail ddrwsí
weddi gael ei hattal wrtho, er iddi fyr

trwy y cyntaf :
" Gofyn yr ydych, ac i

ydych yn derbyn, o herwydd eich bod
gofyn ar gam, fel y galloch eu treulio are

melus-chwantau ;" Iago iv. 3. Y mae
Cristion, pan yn ei iawn dymmer, yr wyf
addef, yn annelu at ogoniant Duw. £t

megys y gall nodwydd a rwbiwyd wrth ff

tynu, gael ei hysgwyd, a throi oddi wrth

hoff bwynt, at ba un y mae yn naturiol (

eddu, er y cryna hi nes dychwelyd.i'w 1

felly y gall enaid grasol, mewn rhyw wer

rcd neu ddeisyfiad, gael ei wyro oddi

y diben yma ; wrth gael ei ysgwyd g

Satan, neu ei aflonyddu gan elyn nee

gartref, ei lygredd anfarweiddiol. Yn ddi

saethydd nodedig yw y neb a dery y i

hwn àr bob tro. Onid ydych yn ei gyi

yn bossibl i Gristion, mewn cyfyngi

corph neu ysbryd, weddi'o am iechyd, ì

am ddiddanwch, gyda golygiad rhy ddy

ar ei esmwythdra a'i dawel fyd ei hi

Ydyw yn sicr, ac i weddio am ddoniau

chymmhortli mewnrhywwasanaeth arbeL

gyda Hygad traws ar ei enw a'i air d»

hun; neu am blentyn, gydagormodoawj
am i anrhydedd ei d gael ei ddal i fj

trwyddo ef. Ni wn i am un mor gadi

mewn gras a'r nad yw yu agored i'r fí

wyrni ysbryd. ^ Ac 'fel hyn
;
mewn rhan
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élfr deall'yr ymadrodd hwnw : "Pe edrych-

ht (neu' os edrychaf) ar anwiredd fy

iialon ; ni wrandawsai (neu ni wrendy) yr

|alwydd;" Salm lxvi. 18. O blegid er

\[ yw yn dymuno ein hiechyd, ein hedd-

L a'n cyfrifiad, ddim yn anwiredd, tra y
jldo y dymuniad o fewn y terfynau a

jdodd Duw ; etto, pan redont dros-

jl, ac y beiddiont orchuddio gogoniant

w, neu sefyll yn ogyfuwch âg ef, y maent
ffieidd-dra mawr. Yr hyn sydd fwyd

hus yn y radd gyntaf neu yr ail, fe all

yn wenwyn yn y bedwaredd neu y bum-

d radd ; am hyny, Gristion, hola dy hun

i gweddio, O fy enaid, pa beth sydd yn
yru ar y neges yma? Gwybydd ond dy
,dwl dy hun, beth sydd yn dy roddi ar

ddîo ; a thi elli yn hawdd wybod meddwl
iw, pa fodd y llwyddi. Sicrhâ i Dduw ei

bniant, a thì a elli fyned â'r drugaredd

3a thi. Pe buasai Adonîah yn gofyn Abi-

\ o gariad at ei pherson, ac nid yn hytr-

1 o gariad at y goron, y mae yn debygol

buasai Solomon yn gwahardd y briodas

;

d fe graffodd y brenin doeth* hwnw, mai
amcan oedd ei chael fel gris i ddringo i'r

sedd, am ba un yr oedd yn fawr ei awydd

;

am hyny y gommeddwyd ei ddeisyfiad

da chymmaint gwg. Edrych pan yw dy

'yniad yn ol y gyfraith, rhag bod hunan yi

gais a'th amcan ; os bydd fe'i chwilir allan.

Gwest. Pa fodd yr adnabyddaf gyfeiriad

Dduw, neu hunan, mewn gweddi.

At. Fe ymddengys hyn yn gyffredin, wrth
wedd ein calon, pan fyddo Duw yn oedi,

u yn nacau y peth a geisiom, enaid a all

ilonyddu a goddef oed neu ball yn amyn-
dgar—son yr wyf yn awr am roddion o îs

.tur, heb fod yn angenrheidiol i iachawd-

:iaeth, ac felly heb eu haddaw yn bendant

y mae hwnw yn rhoddi tystiolaeth obeith-

l, fod gogoniant Duw yn pwyso yn drym-
h yn ei feddyliau, na'i ennill neu ei fodd-

,d ei hun. Y mae calon hunanol am ei

aÌ3 yn ddilai, a chyda brys hefyd ; rhaid

di gael y peth yn bennodol, a hyny yn
an, onid e; y mae yn diffygio, neu yn
reryla, yn syrthio mewn llewyg, neu yn
ri allan i achwyniadau tuchanllyd, heb
bed taraw ar addewidion a phriodoliaeth-

I Duw ei hunan. "Pa ham," meddant,
wt ymprydiasom, ac nis gwelaist?" Esa.
liii. 3. Ac o ba le y tardd y pethau hyn,
lid oddi wrth ormod serch arnom ein hun-
!n, yr hyn sydd yn peri i ni anghordio â go-

!>niant Duw, yr hwn a all gael dyrchafiad
îwy trwy ball a nacâd o'r fath na phe
' em ni y peth yr ydyni mor daer am dano ?

p ogoneddwyd Duw yn fwy wrth nacau
rist ei hun o'i fywyd, na phe gadawsai i'r

.vpan chwerw hono fyned heibio heb iddo
phrofi

;
yr hyn gan fod Crist yn ei ddeall

q dda, fe ymroddodd iddi gan ddywedyd
\

roan xii. 28), "0 Dad
;
gogonedda dy enw

;

—Nid fy ewyllys i, ond dy ewyllys di a
wneler." Fel pe dywedasai, ni fynwn gadw
fy mywyd, i golli i ti y radd leiaf o'th

ogoniant. Dyma y copi y dylem oll ysgrif-

enu ar ei ol. Yn wir, os bydd ein calonau

afiach mor ystyfnig ac aflonydd, fel nad ym-
foddlonant ar yr hyn a welo Duw yn dda, a

phan welo yn dda hefyd, nid cariad fyddai

ein boddio yn y fath ddymuniadau : o blegid

ni wna efe, trwy hyny, ond maethu ein

hafiechyd, yr hwn a iacheir yn well wrth ei

newynu na'i borthi.

PENNOD XX.
Yn cynnwys y trydydd a'r pedwerydd rhwystr a

all orwedd ynffordd gweddi tristion.

(3ydd.) Fe all gweddi y Cristion aflwyddo,

pan na byddo efe yn uno arferiad diwyd o

foddion gyda'i weddi. Nid oes i ni feddwl

pwyso ar Dduw, fel y gwna rhai pobl ddiog

ar eu perthynasau cyfoethog, i fod bob am-
ser yn crefu, ond heb estyn ein llaw at

waith mewn arferiad o foddion. Y mae
Duw wedi appwyntio gweddi yn gymmhorth
i'n diwydrwydd, nid fel cochl i'n diogi.

Cardotwyr segurllyd,nid oes iddynt groesaw,

nac at ddrws Duw na dyn. Pa beth? A
godi di dy ddwylaw at Dduw mewn gweddi,

ac yna eu rhoddi yn dy fynwes ? Onid yw
Duw yn gwahardd ein helusen i'r hwn na

fyno weithio ? " Gorchymynasom, Os bydd
ai neb ni fynai weithio na chai fwyta

chwaith ;" 2 Thes. iii. 10. Ac a fydd iddo

ef faethu segurdod ynot, tra y inae yn
rhoddi arnom ni ei gospi ? Esboniad da a

wnaeth Bernard ar eiriau Ieremiah (Galar.

iii. 41): "üyrchafwn ein calonau a'n dwy-
law at Dduw yn y nefoedd." Y neb sydd

yn gweddio ac yn diwyd arfer y moddion,

hwnw sydd yn dyrchafu ei galon gyda'i

ddwylaw at Dduw. Edrych gan hyny,

Gristion, ar i ti gymmysgu dy chws gyda'th

ddagrau, dy lafur gyda'th weddîau. Òs nad
yw dy weddi yn dy osod ar waith, ni esyd

hi chwaith mo dy Dduw ar waith dros-

ot. Ai rhyw chwant yr wyt yn gweddio

i'w erbyn ? Ac a eisteddi di i lawr yn segur

i edrych a fydd efe bellach marw ei hun?
A ladd y weddi hono un chwant, sydd yn
gadael i un arall— diogi wyf yn ei feddwl

—

fyw o flaen ei Ihwyneb ? Megys na cheidw

í)uw dy enaid, felly ni ddifetha efe dy bech-

od chwaith, oddi eithr i'th law dithau hefyd

fod wrth y gorchwyl. Gwel fel y cododd

Duw Iosuah oddi ar y ddaear, lle yr oedd

yn gorwedd dan weddîo a galaru o achos

aflwydd Israel (los. vii. 10.) :
" Cyfod, pa ham

yr wyt yn gorwedd fel hyn ar dy wyneb ?

Israel a bechodd, &c.;" (adn. Ì2): "Am
hyny ni ddichon meibion Israel sefyll yn
wyneb eu gelynion, &c. j" (adn. 13); "Cyfod,



610 GAN WEDDI0 BOD AMSER.

sancteiddia'r bobl." O ! mor fynych y gall
Duw ein hysgwyd oddi ar ein gliniau a
dywedyd, Pa ham y gorweddwch chwi yma
gyda eich gweddiau dioglyd i Chwi a bech-
asoch trwy wrthod iy nghynghor,acauufudd-
hau i'm geiriau; mi a berais i chwi wylio
yn gystal a gweddio; pa hara na wnewch
y naill fel y llall i y mae fy ugorchymvn i yn
eich rhwymo i ffoi rhag y fagl a esyd Satan
i chwi, yn gystal ag i weddio i'w herbyn

;

am hyny, ni ellwch sefyll yn wvneb eich
chwantau. Nifeìddiai Moses'fynedâgweddi
at Dduw ym mhlaid Israel oedd wedi pechu,
nes iddo ddangos sel dros Dduw yn erbyn eu
pechod; ac yna fe aeth ac a lwyddodd.
Gwel Ecsod. xxxii. 25, 26, a 31. A wyt ti

yn meddwl rhodio yn benrhydd ar hyd y
dydd, gan ymroddi a bradychu gogoniant
Duw i ddwylaw dy chwant, ac yna trwsio y
cwbl â gweddi y nos ? Och ! fe gyrhaedd dy
lyfrder a'th ddiogi i'r nef o flaen dy weddi

;

ac a'th roddaut i gy wilydd pan ddelych ar
y fath neges.

(4ydd.) Fe ddichon gweddi y Cristion
aflwyddo o blegid rhyw gweryl dirgel a go-
leddir yn ei fynwes yn erbyn ei frawd. Tân
dieithr yw digder a Uid, i'w roddi at ein
harogl-darth. Y mae yn gyfraith ysgrifen-
edig ar bob porth i dý Dduw—yr ordinhadau
wyf yn ei feddwl, trwy ba rai y mae i ni
fyned i gymmundeb â Duw—bod i ni garu ein
brodyr. Pan elom i wrandaw y gair, beth
yw y rhybudd hwn, bod i ni "roddi heibio
bob malais, cenfigen, a gogan-air ; ac fel
rhai bychain newydd eni, chwennychu di-
dwyll laeth y gair." Ni lefara yr efengyl
heddwch wrth ysbryd digllawn. Y mae
digder a llid, fel sudd naws hallt ac ysol
yn y cylla, yn peri i ni fwrw i fyny laeth y
gair, fel nas gall aros gyda ni er ein maeth.
Ai swpper yr efengyl wyt ti yn eistedd
wrtho? Cariad-wledd yw hwn; ac er y
gelli fwyta gyda'r dail surion o dristwch
am bechod, etto nid gyda'r lefain sur o fal-
ais a drygioni. " Pau ddeloch ynghvd yn yr
eglw3

TS
>
yr ydwyf yn clywed fod amrafaelion

yn eich mysg chwi, &c.;" 1 Cor. xi. 18. Yu
awr, craffwch beth sydd yncanlyn (adn. 20):
"Nid bwyta swpper yr Arglwydd ydyw
hyn." Ni chymmuua Crist gyda chymdeith-
iou cecrus ac ymrysongar. Pan ddelo ymwel-
wyr o'r fath, y mae efe yn codi oddi wrth ei
fwrdd ei hun, fel plaut Dafydd oddi wrth
fwrdd Absalom, pan laddwyd eu brawd Am-
mon : 2 Sam. xiii. 29. Ac am weddi, chwi
wyddoch y gyfraith hono :

" Gan ddyrcliaf

u

dwylaw sanctaidd, heb na digder na dadl ;"

1 Tim. ii. 8, yn arwyddo mai ammhossibl vw
gweddio mewn ffjrdd ac mewn digder. "Fe
all ein gwcddi," medd un, "gael ei rhw VsLro
ddwy tfordd ; trwy fod yn gymmodol â
rhyw bechod a wnelom yn erbyrí Duw, neu,
trwy fod yn anghymniodol â'n brawd a
becho i'n heibyu jü." Nid oes dira ysgar

|

îfi?
1 hyn yn» ngweddi yr Arglw

,

Maddeu, megys y maddeuwn ninnau

'

mae ysbryd digllawn fel y dywed yr uii

|

—yu debyg i íiaen y saeth mewn arc
I yn gwneuthur ein gweddíau mor aneff.

|

iol i ni ag yw eli i'r clwyf, lle byddo y
j
ddrwg yn aros.

j

Yn awr, y iheswm pa ham y mae ,

j

mor fanwl yn y pwugc yma yw, am ei

(

ei hun mor rasol ; a chan mai cariad yw
:

ms gall groesawu neb ond a fyddo m
canad. Yr oedd gan y paganiaid dyl
dderbyniai y duwiau aberth na gwasan
neb, ond y cyfryw ag oeddvnt debvg id(
eu hunaìu. Ac am hyny, "i abertíiau ]

cules—duw nerth—nì oddeíid i un
bychan coraidd ddyfod. I aberth Bac«—y duw llaweu— ni chroesawid neb a f
ai yn brudd ac athrist, am eu bod yn
addas i'w naturiaeth ef. Fe ellir 1

gwirionedd gwerthfawr oddi wrth eu 1

fydrwydd hwn. Y neb a fyno ryngu \
Duw, rhaid iddo fod yn debygi Dduw.
awr, ein Duw ni sydd Dduwìieddwch
Tad nefol, trugarog yw; ac am hyny,
oes ì ncb groesaw ato ond y rhai sydd
blant tanguefedd, ac yn drugarog fel eu
0! gwylia dy galon ynte rhag i beh
tân Satan- a fydd efe yn daflu i'th ffen
ar bob achlysur bychan—ymaflyd yn d^
bryd, i ennyn tân calon ynot yn erbyD
frawd. Os un amser y gweli y mwg 11«

neu os arogli ddim o'r tân hwn vn dy fyn-
na chwsg nes ei ddiffodd. Bvdd yn
gofalus i daflu dwfr ar hwn wrtìi fyned
wely, nag ar y llall sydd ar dy aelwyd.
fodd y gelli di roddi dy hun trwy weddi
yn nwylaw Duw y noson hono, pan ]T
genyt wreichionen o hwn yng nghudd
dy fynwes? "Digio," ebe Ierome,
wendid dynol, a gadael heibio ddigof.
sydd brawf o Gristion." Nag e, ym ml
ach, os myni brofi dy hun yn Gristion,
yn rhaid i ti wneuthur dy oreu i'w dditì*

yng nghalon dy frawd, yn gystal a'r eic

dy hun. Nid digon yw i ti fod yn hc
ychol o galon ato ef, oddi eithr i ti fod
ceisio cael ei galon ef yn heddychol â th
au hefyd. " Os dygi dy rodd i'r allor, ac
dyfod i'th gof focí gan dy frawd ddiru yi
erbyn, &c.;" Mat. v. 23. Y mae Ierom<
dwyn y Cristion i mewn yma yn ymres\
â Duw, pa ham ua wrendy efe ei wec
" Arglwydd, pa ham na dderbyui fy rho
Beth yw i mi ? Nis gallaf fi wrtho, os
gan fy mrawd rywbeth yn fy erbyn."
hwn y mae yn rhoddi atteb Duw fel h

"Pa beth a ddywedi, tydi was drwg?
wyf yn deall dy feddwl. Nid oes genyt
meddi, ddim i'w erbyn ef. A wyt ti jü
garu ef ? Pa ham, gan hyny, na fynil

achub ef ? Dos a deisyf arno fod yu gj
modol á thi, fel yr achuber ei enaid."
wyf yn fwy raaith ar y pen yma, wrth
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ed y fatli awr, neu yn hytrach oes, o

Jedigaeth yr ydym yn byw ynddi, gan

Jafaelion athrist mewn barn sy rhwng
Itionogion, y rhai hyny sydd wedi diferu

íu serchiadau y fath ddiflasrwydd at eu

dd ag sydd yn peri gweliau o ddigder a

erwedd. Iè', gwellhâd rhyfeddol a fydd
lifF ond ei attal rhag diweddu mewn dar-

sdigaeth anfeddyginiaethol ar gariad, ym
| rhan fawr o'r genhedlaeth hon, yn
edig wrth ystyried y fath lid sydd wedi

w i'r briw yma o ymrafaelion eglwysig,

f ymraniadau gwladol a fagodd gyda
nt; ueu yn hytrach a darddodd oddi

rynt, ac a dynodd y fath gleddyf alaeth-

n ein mysg, a'r na fedrai, dros amry

w

vddoedd, gael un wain arall ond ymys-
>edd y genedl anhapus. ! y fath gen-

ìau, soriant, a gwg y mae y rhai hyn
i eu codi ! Y mae y cleddyf, diolch i

w, wedi ei roddi o'r diwedd yn ei wain
ddwch. Ond ai nid oes genym achos i

muno, pe cawsai ei sychu yn lanach wrth
idw, ac na byddai y fath ysbryd anghym-
ol a dialeddgar i' w gaei ag a welir gyda
er o honom, ac a ellir ei gyfarfod, ysyw-

,
yn rhy gyffredin ym mhob man 1 Mae
storm oddi allan drosodd, trwy ddaioni

v ; ai nid yw yn rhy uchel o fewn i rai

mynwesau Y mae y diluw o helbulon
idol wedi llonyddu ; ond ar ol i'r llanw
o, onid oes llawer o'r llaid hwn, heb sôn

chwaneg—ammheuon angharedigol,

erwedd, digder, ac ymddial—wedi ei

pl ar ein calonau? Digon i fagu pla a

Ii

arall yn ein plith, oddi eithr i ffrwd o
äirwch gwladol olchi ymaith yr hyn a
rfu y môr o ryfel a thérfysgiadau ereill

vrw i fyny. Ond pe na buasai dim i'w

j oddi wrthynt ond yr hyn a ganlyn, fe

jlai ein cyílwr yn ddigon athrist. Hwy
jwystrant ein gweddiau, o herwydd ni

rbyn Duw y fath aberthau ag a gynneuir
ìân digder.

PENNOD XXI.
ynnwys y pummed achos o aflwyddiant gweddi
Cristion, a diffyg ffydd : ac hefyd pa beth

' gweddîo mewn ffydd.

ed) Gall gweddi y Cristion aflwyddo o
[Fyg ffydd. Gweddi yw y bwa, yr add-
il yw y saeth, a ffydd yw y llaw sydd yn
h. y bwa, ac yn anfon y saeth yma ar
Íìs y galon i'r nef. Nid yw y bwa heb y
m o ddim defnydd, na'r saeth heb y bwa
jlim gwerth, na'r ddau heb nerth y fraich
jatteb un diben. Nid yw yr addewid
t aith heb weddi, na gweddi heb yr add-

JÄ,
,
na'r ddwy heb ffydd, yn tycio dim i'r

ition. Felly y mae yr hyn a ddywed-
r
l am yr Israeliaid, nas gallent fyned i

Ganaau o herwydd anghrediniietb, yn add-
as i'w ddywedyd am lawer o'n gweddíau
ninnau, nis gallant fyned yn dderbyniol i'r

nef, am nad ydynt yn cael eu hanfon i fyny
mewn ffydd. Yn awr, gellir ystyried ffydd

mewn perthynas i'r person sy'n gweddio,
neu ynte i'r weddi a weddiir. Yn gyntaf,

rhaid i'r person fod yn gredadyn, ond nid

yw hyn yn ddigon. Rhaid hefyd fod ffydd

mewn gweithrediad yn y weddi, yn gystal

a'r reddf o ff\ dd yn aros yn y person :

<£ Beth bynag oll a geisioch wrth wedd'io,

credwch y derbyniwch, ac efe a fydd i

chwi ;" Marc xi. 24. Os nad yw y peth a
ddeisyfwn i'w gael yn yr addewid, pechod
yw gweddio am dano : os ydyw yno, pech-

od yw anghredu ei dderbyn ; ac nid un
bychan, am ein bod wrth hyny yn halogi or-

dinhâd, ac yn bwrw anfri ar enw y Duw
mawr hefyd.

DOSB. i.

Cwest. Ond pa beth yw gweddîo mewn
ffydd ?

At. laf. Yn nacaol. Nid credu ydyw y
bydd i ni dderbyn y peth hwnw yn bennod-
ol neu yn ei ryw ei hunan bob amser ag y
byddom yn ei geisio. Fe weddiodd Crist

mewn ffydd, a chafodd ei wrandaw : Heb.

v. 7, 8. Nid ei gred oedd y eaî efe ei ofyn-

iad yn bennodol ; ac nis cafodd mo hono

:

er hyny, fe attebwyd ei weddi. Am hyny,
bydd sicr o ddysgu yr iawn ffordd o actio dy
fíydd mewn gweddi : a hono sy raid i ti ei

chymmeryd oddi wrth natur yr addewid a
fyddech yn ei ddadleu. Megys y mae dwfr
yn derbyn ei lun, crwn neu ysgwâr, oddi

wrth y llestr y byddo ynddo, felly y mae
ein ffydd ninnau i gael ei llunio wrth yr
addewid. Os bydd hono yn bendant, megys
y mae am bethau angenrheidiol i iachawd-
wriaetb, yna gall dy ffydd ddisgwyl ynben-
nodol y peth a addewir. Os amgen, ni

ddylit rwymo dy ffydd wrth y peth ei hun-
an, ond disgwyl arian neu werth arian

;

iechyd, neu gystal ag iechyd
;
gwaredigaeth,

neu well na gwaredigaeth. Cred bendant
ar addewid ammodol, heb ddadguddiad di-

gyfrwng, yr hyn nid oes i ni ei ddisgwyl,

dychymmyg ydyw, nid ffydd. Bod yn hyf
ar drysor DuwT heb ganiatâd sy lygredd, nid

gras ; o blegid yr ydym yn rhoddi mwy yn
mhenderfyniad ein ffydd nag sy'n rhagosod-

iad yr addewid ; ac wrth hyny yn torirheol-

au dadleuyddiaeth a duwinyddiaeth hefyd.

DOSB. II.

(2.) Yn gadarnhaol. Gweddîo mewn ffydd,

yw gofyn gan Dduw, yn enw Crist, yr hyn a
addawodd efe, gan bwyso ar ei allu a'i wir-

ionedd am y cyflawniad, heb ei rwymo wrth
amser, dull, na moddion.

(laf.) Mae yn rhaid i ni ofyn gan Dduw
yr hyn a addawodd ; os amgen, yr ydym yn
dewis i ni ein hunain, nid yn gofyn ; daros-

tyngwn ewyllys Duw i'r eiddom ni, ac nid
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yr eiddom ni idcîo ef
; yr ydym yn gwneud

gweithred ffugio'l, ac yua yu honi hawl i'r

swm fyddo ynddi, fel dyled, vr hyn sydd yn
rhyfyg erchyll. Y neb a fyddo yn Ìiunan-
addäwr, rhaid iddo fod yn hunan-dalwr.

(2îl.). I weddîo mewn ffydd, y mae yn
ofynol i ni weddi'o yn enw Crist. Megys na
ddichon bod ffydd ond ar addewid ; felly,

nis gellir clal hawl mewn un addewid ond yn
ei enw ef, am eu bod wedi eu gwneuthur
iddo ef ac yn cael eu cyflawni er ei fwyn ef.

Fe'u gwnaethpwyd idiìo ef, gau mai âg ef

gwnaethpwyd y cyfammod : "I obaith
ywyd tragwyddol, yr hwn a addawodd y

digelwyddog Dduw cyn dechreu y byd ;"

TiU i. 2. Ac nid oedd neb mewn bod y pryd
hyny ond Crist, i'r hwn y gellid gwneuthur
yr addewid. Fel mai megys y mae y plent-
yn yn hawlio ei etifeddiaeth yn hawl ei dad
a'i pwrcasodd bi, felly yr ydym ninnau yn
cael hawl yn yr addewid, megys etifeddion i

Grist, a chyd-etifecldion â Christ. Ac
meçrys y gwnaethpwyd yr addewid iddo ef,

felly y mae yn cael ei chyflawni erddo ef,

am mai tywalltiad ei waed ef oedd yr am-
mod ar ba un yr ymrwymodd Duw, íel dyl-
edwr i Grist, gyflawni holl erthyglau y
cyfammod i'w etifeddion ef, pan ddadleuant
am danynt yn rheolaidd yn ei enw ef . Gan
hyny, nid digon yw dadleu addewid o flaen
Duw : Maddeu, Arglwydd, yr wyt wedi
addaw : rho dy ras a dy ogoniant, fel yr
addewaist ; ond y mae yn rhaid i ni, os ydyrn
ynmeddwl rhoi ein hawl i niewn yn gyfreith-
lawn—yn ol cyfraith ffydd yw fy meddwl—
ddadleu am y rhai hyn dan nodded ei enw
ef. Fel yma yr oedd Daniel dduwiol yn
gosod pwys ei weddi ar Grist :

" ünd yr
awr hon gwrandaw, O ein Duw ni, ar weddi
dy was, a llewyrcha dy wyneb ar dy gys-
segr anrheithiedig, er mwyn yr Arglwydd;"
Dan. ix. 17.

DOSB. III.

(3ydd.) I'r gweddio yma mewn ffydd, y
mae yn ofynoì bod ymorphwysiad ar Dduw
trwy Grist am atteb grasol. Pe gwnai dyn
y cyntaf, a phallu yn hyn, nid ydyw yn
gweddio mewn ffydd, ond yn cymmeryd enw
Duw a Christ yn ofer. Y weithred hon o
ymorphwysiad yw yr ymaflyd yn Nuw
mewn gweddi : Esa. lxiv. 7. Pan fyddo
morwyr mewn ystorm yn taflu allan eu
hangor, a hwnw yn dyfod ynolhebymaflyd
yn y gwaelod, fel ag i attal y llong, a'i dal

yn erbyn grym y tonau, nid ydyw yn
llesau iddynt. Felly hefyd y weddi ddi-

afael, nad ydyw yn ymaflyd yn Nuw. Am
hyny, chwi gewch, pan fyddo Cristion yn
llwyddo mewn gweddi, fod ei ffyniant yn
cael ei gyfrif, nid i weddi noeth, ond fel

y mae wedi ei gwisgo a'i chryfhau â'r ym-
orphwysiad ar Dduw (2 Cron. xiii. 14):
" Hwy a waeddasaut ar yr Arglwydd." Yn
awr, gwelwch adn. 18: "Meibion^Iudah a

orfuant, o herwydd iddynt bwyso av
glwydd Dduw eu tadau.*" Nid* yw j
on d yn dywedyd celwydd mewn gweddi
nad yw yn pwyso ar Dduw ar ol gwed.
Yv hyn a dybygid ei fod yn ei roddi i Dc
âg un llaw, y maeyn ei ddwyn oddi arnc
llall, yr hyn nid yw ddim gwell na gwat'
Duw. Wrth weddio, yr ydym yn c
meryd arnom ddisgwyl daioni oddí wrt'

wrtli beidio a phwyso, yr ydym yn cn
hyn, ac yn mynegi nad ydyni yn edrych
ddini o'r fath beth. Yn awr, y mae gai
enaid yn y gorphwysiad ynia, fí'oidd dd
blyg i yniaíìyd yn Nuw, fel yr angor
ddau fach.

(1.) Y mae yn ymaflyd yng ngallu D
Fel y darfu i Grist yn ei ing, "trwy lei

cryf a dagrau, offrwm gweduiauac erfyni

au at yr hwn oedd abl i'w aehub oddi w
farwolaeth ;" Heb. v. 7. Mewn gweddi
ydym yn agor eiu hachos o íiaeu Duw;
addef y fath greaduiiaid p-.:!j:iùuius,gw

digynuorthwy ydym ; ac ynayu gorchyu
ein hachos i Dduw. Yn awr, megy»
rydd neb i gadwraeth un arall y poth ac
rifayn ddiogel yn ei law ei liuu ; ftiiy ni tl

ddoda neb chwaith ddim i un arall, ne
berswadio o'ialluogrwydd ef i wntud yp
nas gall efe ei hunan. Gwelwch gyM
Eliphaz i Iob (pen. v. 8): " Myü a \

gynghorwn â Duw: ac ar Dduw y rhodd
fy achos." Fel pe dywedasai, Pe bawn
dy gyflwr,mi ddywedaf i ti y iTordd a

g}
merwn. Nid edrychwn yma neu acw,<

prysurwn at orsedd gras ; ac wedi i A
waith agor fy nghalon o flaen Duw, nidj

flinwn mwyach, ond gorchyniynwn fy ac

iddo ef, a dadlwythwn fy nglialon o'i baic

bob nieddwl terfysglyd. Oud oddi ar

farn y gwnai efe hyn oli ? Y geiriau 'm

a fynegant, " Ar Dduw y rhoduwn fy acl

Yr hwn sydd yn gwneuthur pethau nia

ion ac anchwiliadwy ; rhyfeddo], heb
edi." Yn gyntaf, et'e a sylfaenai ei ffydc

Dduw, megys un galluog i wneuthurpetl
mawrion : ac yna, gan adacl ei ddeisy

yn nwylaw y fath allu, nid oedd yn animl

na chai fwrw yinaith ei holl ofal, a mw
haut:'.\velwch meddwl, pa beth bynagfyd
ei gyflwr. Yn wir, hon yw y gareg gyi

a esyd ffyddyn ei hadeilad. Acos bydd

yn y sail, y mae yn ddigon i wauhau yr!

dý. Bydd sicr, gau hyny, o osod y
gwaelod yma gyda'r gofal mwyaf. Ò ! i

anweddaidd yw bod genym Dduw mawi
ffydd fechau yn y Duw inawr hwn ! D
cryf, a ffydd wan ar ei nerth hollalluog

Y mae anghrediniaeth yma yn treisio ac

gwueud cam hyd yn oed â goleuni aat

Canys y mae ei dragwyddol allu ef

dduwdod i'w hadnabod wrth waith gwel

ig y greadigaeth : llhuf. i. 20. Pa betli

gall efe ei ddwyn i ben, a fedrai wueu'

fath adeilad hardd heb ddefnyddiau, arf
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eithwyr î Ymaith â'r cwestiwn hwnw
pn swnio mor cldrwg yng nghèustiau

llalluog—A all efe ? A all efe fadd-

A all efe lanhau ? Pa beth nas gall

ei wneuthur, a all wneuthur y peth

H
) Mae yn ymafîyd yn ffyddlondeb Duw
wni yr addewid. Fe'n haddysgir wrth
nyn ein hunain iddo, i olygu ei ffydd-

),
" megys i Greawdwr ffyddlawn ;"

/ iv. 19. Hynod fu ffydd y saint yn
norphwysiad ar hyn, tra yr oedd y dru-

1 ygweddiasant am dani yngorwedd o'u

{Salm lxv. 1): " Mawl a'th erys di yn
Dduw ; ae i ti y telir yr adduned ;

wn a wrandewi weddi." Ac etto, yr

y diwrnod da hwnw heb ddyfod, o

y mae yn llefain allan, " Pethau an-

n gorchfygasant ;" adn. 3. Felly,

5x1. 12, "Gwn y dadleu yr Arglwydd
y truan, ac y barna efe y tlodion."

n? pa fodd y mae efe mor hyderus
.3)? " Y cyfiawn yn ddiau a gìodfor-

enw." Fel pe dywedasai, Y mae i

nw o fod yn Dduw graslawn a ffydd-

'th addewid : a hyn ni fyni golli byth
lori dy air. Gristion, gelli anturio yr
ìddi ar air cyhoeddus y nef .

" Geir-
Arglwydd ydynt eiriau purion ; fel

vedi ei goethi mewn ffwrn seithwaith
;"

ái. 6. Yr hwn ni oddefa gelwyddwr
irwr ammod i osod troed ar ei fynydd
idd, llawer llai y goddefa efe i un
û o dwyll neu anffyddlondeb gael lle

ýnwes sancteiddiaf ei hun.

PENNOD XXII.
reotau wrth ba rai y gallwn wyboâ a yd-

m arfer, neu yn actio ffydd mewn gweddi,
d ydym.

st. Pa fodd y gwybyddaf a ydwyf yn
îydd fel hyn mewn gweddi ?

1. Wrth dawelwch a llonyddwch dy
1 ar ol gweddi. Gall ffydd fyw mewn
, oud ni ddioddefa i ystorm fyw yn-

. Fel y mae ffydd yn codi, y mae y
tymmestlog o feddyliau blin ac an-
wn yn myned i lawr. Yn yr un radd
ìae ffydd yn y galon, y mae heddwch
: y maent wedi eu cydgyssylltu, llon-

:h a gobaith (Esa. xxx. 15): "Trwy
welyd a gorphwys y byddwch gad-
mewn llonyddwch a gobaith y bydd

ip-demid. Am hyny y mae yn cael ei

Jtangnefedd gan gredu ;" Rhuf. xv. 13.

4rn oed lle y mae wanaf, ni äd aflon-
jh y galon heb gerydd (Salm lxii)

:

í|ham, fy enaid, y terfysgi ynof ? ym-
t;d yn Nuw." Pa beth, fy enaid, ach-
t,fel y dylech oddi ar dy liniau ! oni
i^u í ti dywallt dy gyn ger bron Duw

sydd yn alluog i'th gynnorthwyo ? ac oni

lonydda hyny di ? Gwaith ffydd yw dad-
lwytho yr enaid, mewn gweddi, o'r hyn sy'n

gwasgu arno. Tra y mae enaid anghrcdin-
iol yn dwyn yn ei gylch yr achos o'i flinder,

am ei fod heb nerth i fwrw allan ei ofidiau

a threiglo ei ofalon ar Dduw yn y ddyled-
swydd. Gristion, a wyt ti yn dwynymaith
yr un baich ar dy gefn, o weddi, ag oedd
genyt yn dyfod iddi ? Ýn sicr, yr oedd eis-

ieu ffydd i'w gael oddi ar dy war. Pe bu-
asai ffydd yno, yn rymus a bywiog hefyd,
hi fuasai yn taflu hwn ocldi wrthyt ac yn dy
ddwyn di ymaith â chalon siriol. Megys
Hannah a gododd o weddi, ac a fwytaodd ;

ac ni bu athrist mwy : 1 Sam. i. 18. Ac fel

ein Harglwydd, a aeth ar ei liniau â chalon
mor drom a neb erioed, ond a ddaeth ymaith
mewn gwroldeb sanctaidd i fyned i gyfarfod
â'i angeu oedd yn nesau, ac â'i elynion
gwaedlyd oedd yn awr ar y ffordd i'w ddal
ef. "Codwch, awn," medd efe wrth ei ddis-

gyblion, " wele, nesaodd yr hwn sydd yn fy
mradychu;" Mat. xxvi. 46. Onid allem
wriclo o feddwl ein bod yn dyfod yn llai

boddlawn ger bron Duw nag y deuwn
weithiau oddi wrth greadur o ddyn ? Pe
byddit yn dlawd, a chenyt gâr cyfoethog yn
erchi i ti ddanfon dy blant ato ef, gan add-
aw darparu iddynt, oni esmwythäai hyn dy
feddwl o'th holl ofalon ynghylch eu cynnal-
iaeth ? Ac onid yw Duw yn acldaw my
nag a gyrhaedd hyn iddo, pan y mae yn
peri i ni beidio gofalu am ddim ; ond
gwneuthur ein deisyfiadau ym mhob peth
gyda diolchgarwch, "yn hysbys ger bron
Duw ;" Phil. vi. 6.

2. A wyt ti yn parhau i weddio, ie, pan y
mae Duw yn parhau i nacau ? Gall calon
anghrediniol ddangos peth dewrder wrth
gychwyn ; ondbyddyn sicroflino ardaith hir.

Fe fwria ffydd y rhwyd i mewn drachefn a
thrachefn, tra fyddo Duw yu parhau i or-

chymyn, a'r adcíewid i roddi calondid. Y
mae y milgi yn hela wrth ei lygad; pan
gollo olwg ar ei wrthddrych, y mae yn rhoddi
heibio recieg ; ond yr iawn fytheiad, wrth
sawyr

; y mae yn hela dros glawdd a ffos, er

na chaffo olwg ar yr ysgyfarnog ar hyd y
dydd. Mae yn bossibl i galon anghrediniol
gael ei chynnhyrfun weddio ar ryw debygol-
iaeth gweledig, a gobaith teimladol o dru-
garedd yn dyfod ; ond pan fyddo y rhaihyn
o'r golwg, dyna hi yn darfod. Eithr ffydd

a geidw sawyr yr addewid ac a ganlyn ar ei

hol.

3. A wyt yn gosod terfyn i Dduw ? neu
ynte a elli ymddiried iddo atteb dy weddi
yn ei ffordd ei hun, heb dy gyfarwyddyd di ?

Pan fyddom yn masnachu â gwr y byddom
yn ammheu ei allu neu ei ffyddlondeb, ni a
ymdrechwn ei ddal yn sicr trwy ei rwymo
wrth ein hammodau ni. Ond os bydd gen-
ym feddwl cryf am ei olud a'i onestrwydd,
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Dyrna fel y i ddiog mewn diwydrwydd
; yn

natäwr,ac yu ymddiried iddo ddychwelyd ycyfryw bethau ag a ddvwed ei synwyr fydd
yn oreu at y farchnad. Felly yr erraid
crediuiol yntau, wedi agor ei galon i Dduw
mewn gweddi, y mae yn yrnddiried am at-
teb, i'w ddaioui, ei ddoethiueb, a'i tfyddlon-
deb ef : "Am hyn hefyd, cofia fi fy Nuw,"
medd Nehemíah, "ac arbed fi yn ol lliaws
dy drugaredd ;" Nehem. xiii. 22. Gwelwch
yma, y gwr da hwn mor hyf a bod yn gof
ìadur i Dduw, ond heb feiddio bodyngyns

nef, felly h
thraed o ddyledswydd ac ufudd-dod
rai y mae yn rhodio ac yn vm *yninV
y ddaear.

2il. Fe bâr fíydd i ti nid y
moddion, ond bod yn fanwl o rau y ni
aarferiercael y peth a ofyni gan Ddu»
gweddi. Gras gweitligar yw ffydd
chymmer ei gosod ar waith gàu n
Duw. A ydwyf fi yu ffordd Duw
nydd ? Ai y moddion a app wyntiodd
nyn ì Os nad ê, ymaith y try gau
gweithio âg arfau Satan. Gall Du\
fy ngweddi, medd y credadyn, hel
mhorth fy mhechod. Os ydyw cyfe
dda i mi, nid oes achos i mi fyned

0.

horwr neu yn gyfarwyddwr iddo
; y mae

yn ymddiried lluuiad yr atteb i liawseidru-
garedd ef. Oddi yma y mae yn canlvn, pa
tfordd bynagy daw Duw i mewn, fod yr enaid
crediniol yn ei groesawu. A ydyw efe yn ' i'w brynu â thwyll neu gelyd<L

SÄ/EÄ ^ gad hyUy
,

? «erfylles gall efddÌnfon i r

i^h/ « ? A
m
?
dT a? G1 gyUnal" f^ "°waith y« y^iighori â medd*raeth dan afiechyd. A ydywefeyngweddio fall. Os da fydd ìlaweuvdd a chy;dros er b aut, a hwythau er hyny yn groes raid llyngcu peroriaeth Satan. Osiddo etto y mae yn cael atteb ífordd arall

^

yr amseroedd yn ddrwo, gall Da rydd foddlonrwydd rddo. Ar ol llawer nghuddio heb i mi redeg dan°odraugweddr a rorsar Dafydd, yn ddiammheu, ' mawr hwn, neu *rall, dr°wy weniaith
dros er dylwyth nr a r cawn ef yn croesawu a lledrith. Pan oedd Ezra wedi cr rci
atteo i r gweddrau hyny gydag ysbryd ' ei hun a'i gvd-deithwyr i Dduw,°vn ítawel er na ddaethar i mewn drwy y drws eu taith tua Ier usalem, drwy ddydd d(wyneb, sef y drugaredd a geisiodd yn y o ympryd a gweddi, ac wedi gwn^
llythyren (2 Sam. xxrrr. 5): "Er nad yw fy

'

nh i felly gyda Duw, etto, cyfammod tra-
gwyddol a wnaeth efe â mi," &c. ; a hyn, fe
ddywed i ni, yw ei holl ddymunrad. Yn
wir, ni ddichon credadyn fethu cael ei ddy-
muniad: " Efe a wna ewyllys y rhai a'i

hofuant ;" Salm cxlv. 19. Am eu bod yn

ymíi'rost dduwiol o'i Dduw a'i ddaio
' bobl, fe'i cyfrifodd yn dro anwedd
ffydd a brotfesodd, a dianrliydeddus
i'w Dduw a fawrygasai i'r fath nu

,
nghlyw brenin Persia, ped aethai

i

byddin arfog i'w hamddiüYn ar y
Ni fynai efe ddwyn ei ffydd dan jymwrthod â'r dymuniadau hyny sydd yn

j
mheuaeth o fod yn hyder ddi-saiî a i

eu cylch, y mae yn cael newyddion athrrst,
ac yn clywed ddaifod i angeu wneuthur
aberth o'r rhai hyny pa rai yr offrymodd efe
gynnifer o ebyrth i Dduw drostynt. Etto,
nid yw yn rhoddi dim yn ynfyd yn erbyn
Duw, nac yn dywedyd mai yn ofer y gwedd-
îodd. Na, nid oedd yr enaint hwnw wedi
ei golli, arogl yr hwn oèdd yn dywalltedig
ar ei enaid ei hun, yn agwedd pa' un y gallai
ddarllen atteb grasol, gan ei fod yn cael y
fath ras cynnaliol, yn ei alluogi i gaiu a
bendithio Duw uwch ben beddau ei blant
Uaddedig.

4. Wrth ymddygiad yr enaid tuag at y
moddion i'w harfer, er cyrhaedd y drugar-
edil y mae yn gweddr'o am dani.

laf. Os wyt yn gweddio mewn ffydd, fe
a'th esyd i arfer moddion ereill heb law
gweddi. Craffwch fel y mae yr apostol yn
cyssylltu 7 rhai hyn ynghyd : " Nid yn

ein Duw sydd er daioni ar bawb a':

iant ef ;" Ezra viii. 22.
3ydd. Os wyt yn gweithredu ffydd

gweddi, hi a'th wna nid yn unig yn h
ran y moddion a arferi, ond yn oche
gofalus wrth arfer y moddion a ddewi;
i ti. Bydd arnat ofn rhag i'r modcüon
yng ngoleu Duw, wrth ladrata dy
oddi arno ef. Fe'th ddysg ffydd di i

moddion fel ordinhâd Duw ; ond i bw,

Dduw arn y fendith. Tra y mae llaw

ar yr aradr, y mae ei llygad yn y nef.

dith y nef ac nid gwaith y llafurwr, a

gynauaf ffrwythlawn. Y mae y phy
weithiau yn appwyntio powdr i

:w gyr

yd mewn gwiu neu ddioed ; nid ý
na'r gwin sydd yn peri iachâd, ond y p
a'u gwasanaetl: hwy ydyw yn unig

hwnw i'r cylla. Fel hyn y mae y druj

yn cael ei throsglwyddo i ni trwy f*
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yn yr arferiad o foddion ; etto, na

wn niai y moddion sydd yn gwneuthur

;

ond y fendith sydd yn gymmysgedig

:nt.

Id. ' Os wyt yn arfer ffydd mewn
li, megys y byddi ofalus i ddefnyddio

ion pau fo Duw yn eu trefnu, felly

dy gred heibio pan fo Duw yn eu

Ni faidd yr enaid crediniol ymddir-

r moddion pan fyddont ganddo ; am
ni Êaidd anymddiried i Dduw panfydd
lynt. Fe yr ffydd, er fod Duw yn
moddion, etto nad oes arno eu heis-

Yr haul a'r cawodydd yw y moddion
fnyddia efe er twf i'r gwellt a'r llysiau :

efe a barodd i'r rhai hyn dyfu o'r

(Gen. i. 11) cyn bod haul na gwlaw.

ig a hau yw y moddion cyífredin trwy

y trefnir bara i ddyn ; etto efe a borth-

srael â bara heb eu lîafur a'u hwsnion-

iwy. Llongau yw y moddion i'n dwyn
oroedd ; ond fe ddygodd Duw Israel

y Môr Coch heb long na chwch. Fe
>i bod yn amser cyfyng, a thithau yn
i, dy draul yn fawr, a'th fodd yn
n. Gyda'r weddw yn hanes Eliseus,

yt yn gwneuthur y deisen olaf o'r

lig flawd yn y celwrn. Yn ol rheswm
inilad, rhaid i ti naill ai cardota, llad-

neu farw. A elli di yn awr, gan weddio
! Dduw, ddisgwyl ar ei addewid ef sydd
wedyd, " Ti a borthir yn ddiau ?" Salm
ii. 3. Ac ar ei ragluniaeth ef , sydd yn
i ei ofal dros adar y tô, i'r diben o'n

iu y bydd iddo yn llawer mwy ddar-

dros ei blant ? Neu o leiaf , onid wyt
ceryddu dy galon am ei hofnau drwg-
i ar ol gweddio, gan ei gorchymyn i

iried yn Nuw wrth yr hwn y gwnaeth-

Y gyn ? Yn ddiau, os nad oes gan dy
ryw afael ar Dduw ar ol dyledswydd
vy nag o'r blaen, y mae yn deèygol
ai dy fod heb ffydd, neu os yw genyt,

d heb ei hactio yn y weddi hono. Fe
i wir ffydd naiíl ai gyru allan brudd-
ìlon o'r fath yma, neu o leiaf ddwyn
>laeth yn ei erbyn.

PP^NOD XXIII.

I ddichell, neu ystryw, â pha un y cais Satan
'Hdu y Cristion erfyniol ; sef sibrwd ofnau di-

«j ?w glust, nad yw ei weddi yn cael mo'i
^andaw.

3 Deüwn yn awr at yr ail ystryw a ar-

ijíatan i attal llwyddiant gweddi y Crist-
i yr hyn a elwais yn attaliad neu af-

jiiant iddi mewn rhan. Y mae hyn yn
:>anyw y weddi ei hunan heb fyned yn
m ran annerbyniad gyda Duw, ond y
i ion heb gredu ar y ddaear, fod ei weddi
el ei gwiandaw yn y nef (er yn wir ei

bod), ac felly yn wir trwy ei ammheuaeth y
mae yn colli y deyrnged o heddwch presen-

nol, yr hwn a allasai dderbyn oddi wrth y
disgwyliad am atteb cysurus iddi. Yn debyg
i farsiandwr sydd yn rhoi ei long i fyny fel

wedi ei cholli, pan y mae yn ddiogel ac yn
dwyn llwyth gwerthfawr, ond yn gorfod

aros am wynt. Y mae yntau heb wybod
neu heb goelio hyn, yn ymflino ac yn ym-
ofidio cyinmaint a phe bai yn bod fel y mae
ei ofn. Y mae dychymmyg a thyb, i'e, pan
na byddo sail ac achos, yn abl i beri gwir
eÔ'eithiau a chanlyniadau athrist yn medd-
yliau dynion. Fe barodd y newydd cel-

wyddog am farwolaeth Ioseph gymmaint
tristwch i'r hen Iacob, ie, mwy na phe bu-

asai yn gweled ei roi mewn arch, ac yn ei

ganlyn i'r bedd. Fe fuasai ceidwad y
carchar oddi arofn fod ei garcharorion wedi
diangc, ac yntau i roddi cyfrif am danynt,

wedi lladd ei lnm trwysyrthio arei gleddyf,

oni buasai i Paul mewn pryd lefain allan,

" Yr ydym m yma oll ; na wna i ti dy hun
ddim niwed." Ac yn wir, nid llai yw gaìlu

ein hofnau anghrediniol ninnau ar ein calon-

au : hwy a ysbeiliant y Crístion o lawenydd
ei fywyd. Ac nid yw dyn ond rhyw ddern-

yn difias o glai wedi colli hwnw. Nid
gweddio, ond credu fod y weddi yn cael ei

gwrandaw, a wna galon lawen a gwyneb
siriol. Yr oedd Hannah yn gweddio yn
fynych

;
yr oedd yn gydnabyddus â'r gwaith

er's llawer blwyddyn ; etto, erioed ni chafodd

ei baich oddi ar ei hysgwydd nes cael ffydd

y byddai iddi lwyddo. Ië, yn chw^aneg, fe

wanhâ yr ofnau hyn ysbryd gweddi. Yr
hwn nid yw yn disgwyl ond ychydig oddi

wrth weddi, nid llawer a weddia efe. Dyna

y grefft a ddilynir ddyfalaf, yr hon y mae
gobaith y tâl hi oreu am y boen :

" Pwy o

honoch," medd Duw, " a gauai y dorau,

neu a oleua fy allor yn rhad ?" Mal. i. 10.

Y mae yr hwsmon yn taflu ei hâd^ yn
rhwydd, am ei fod yn hau niewn gobaith ;

a'i hâd mwyaf gw7erthfawr i'r tir brasaf, am
mai yno y mae yn disgwyl ei gael yn ol

fyda'r cynnyrch mwyaf. ÌSyn a barodd i

)afydd hoffi cymmaint ar wedd'io fel na
adawai y gwaith er dim :

" Am ostwng o

hono ei glust ataf, am hyny llefaf dros fy

nyddiau arno ef ;" JSalm cxvi. 2. Fel mars-

iandwr wrth gael ei elw melus yn tyru i

mewn, y mae yn troi y cwbl a fedd yn ys-

tôr marchnad. Felly y mae Dafydd yn ym-
gyssegru yn hollol i weddi :

"Am fy nghar-

edigrwydd y'm gwrthw^ynebant ; minnau a

arferaf weddi ;" Salm cxxxvi. 4. Dyma yr

unig arf a godaf fi er fy amddiffyniad yn
erbyn eu holl saethau. Ond y mae anghred-

iniaeth yn bradychu yr enaid i lawer o fedd-

yliau anweddaidd am Dduw, y rhai a war-
adwyddant ei enw, fel ag i leihau ei barch

ef ym marn y creadur, a pheri iddo roi

heibio y ddyledswydd hon
;
neu ei chyflawui



622 GAN WEDDIO BOB ÀMSEB,

yn ddigaloti. A hyn a gâr Satan fel ei fywyd.
Pan dybio marsiandwr fod ei eiddo yn colli,

buan yr à" yn ddrwgdybus o'i farchnatawr,
gan ainmheu ei ofal, ei ffyddlondeb, neu ei

allu i gyflawni ei orchwyl. Sibrwd o'r fath
a gawn ninnau glywed weitliiau os gwran-
dawn ar ein calonau anghrediniol, pan na
bo dychweliad mor fuan ag y dymunem i'n

gweddiau. Cyhuddiad trwm oedd hwnw a
ddygodd Iob yn erbyn Duw (er y bu efe by

w

i weled nad oedd ganddo achos ; ie, ac i'w
gyhuddo ei hun am gyhuddo Duw) :

" Yr
ydwyf yn llefain arnat ti, ac nid ydwyt yn
gwrandaw. Yr ydwyf yn sefyll, ac nid ys-
tyri wrthyf ;" Iob xxx. 23. Yr oedd y gr
duwiol yma yn awr mor ddwfn yn llyfr-

au Duw, acmor hoffganddo ag erioed ; etto,

mor bell yr oedd Satan wedi ennill arno, feí

y gwrandawodd ar y sn ffals hwnw a ddyg-
odd efe iddo am Dduw. Yntau a gymmer-
odd y fantais oddi wrth y rhagluniaethau
cymmylog oedd uwch ben Iob, i osod lliw
ar ei enllibiau nes oedd ei gelwyddau yn
dechreu cael derbyniad. Yn awr, os bu hyn
yn faen tramgwydd i Iob, pa faint mwy y
gelli di ofni taraw dy droed yn ei erbyn ?

Bydded yn ofal i ti wrthweithio Satan yn
hon, ei ystryw faleisus yn erbyn Duw a
thithau. Yn sicr nid mater bach a ddylai
beri i ti daflu heibio dy weddîau, a rhoi
ymaith gymmaint cyfoeth ag sydd genyt yn
nofio yn y llestr hwn. Y mae y nôd o ddyn
halogedig ar £sau, am ymadael â'i etifedd-
iaeíh mor ysgafn. Os credadyn ydwyt, yr
wyt ti yn etifedd addewid ; ac ym mysg yr
addewidion, nid hon yw y leiaf :

" Y bydd
i ti dderbyn pa beth bynag a ofyni yn enw
Crist gan gredu." Ac onid e, onid yw yn
waith rhy debyg i'w halogedigaeth ef, os
ymadewi â'r darn yma o'th etifeddiaeth.

Hyn hefyd nis gelli wneuthur heb gyhuddo
ffyddlondeb Duw, a roddodd i ti etifedd-
iaeth yn yr addewid. Ni a ganmolwn lob
yn fawr am ei ymroad gwrol dro arall : "Na
ato Duw i mi eich cyfiawnhau chwi ; oni
threngwyf, ni symmudaf fy mherffeith-
rwydd oddi wrthyf ;" lob xxvii. 5. Pa faint
mwy y dylem ni ddywedyd wrth Satan, Na
ato Duw i mi dy gyfiawnhau di, tydi elyn
drygionus, na'th gyhuddiad ffals yn erbyn
fy Nuw ; daliaf afael yn ei berffeithrwydd
a'i ôyddlondeb ef hyd oni threngwyf. Fe
fuasai Daniel yn ymadael â mil o fywydau,
yn hytrach na chyfrif ei weddiau yn ofer, a
thrwy hyny warthruddo enw da Duw,
ffyddlondeb yr hwn sy rwymedig i ddy-
chwelyd pob gweddi ffyddiog gydag atteb
grasol i fynwes y Cristion.

Ond i'ch cadarnhau ym mhellach yn er-

byn y bwriad hwn o eiddo Satan, chwiliwn
i ychydig o'r dadleuon â pha rai y mae efe

yn gweithio ar hygoeledd y Cristion, ac yn
ei arwain i'r brofedigaeth yma ; os nad i

benderfynu yn gwbl, etto i betruso ac am-

mheu yn anghrediniol yn ei galon
gwrandawiad i'w weddi ai nid oes. '

1 af. Y ddadl gyntaf sy ganddo i be
y Cristion, a maethu ei ofnau angh*d
a gymmer efe oddi wrth y gwendìdau

;

adurus hyny sydd yn glynu wrth ei b
a'i weddi.

20. Oddi wrth ymddygiad Duw ta&
yn ac ar ol ei weddi.

3ydd. Oddi wrth ragluniaeth gyff
Duw, sydd yn cyfranu yr uu petha
drygionus heb weddio, ag i'r saiüt
weddio.

PENNOD XXIV.
Yn arfogi y Cristion rhag traws-ddadi

j

Satan yn crbyn ei wedd'iau.

laf. Fe wna Satan i'r Cristion d
arno ei hun a'i ddyledswydd, o herwy
gwendidau pechadurus sydd ynglynu^
ynt ; fel y galio wrtli hyny ddarostwi
obaith o ddim derbyniad caredig a
ei weddi yn y nef. 'Beth ! dy weddiau
dorddus di yn beroriaeth yng ngblustl
A ddiwyna yr Arglwydd ei fysedd
ddyledswyddau budron di ? Pe bait

Samuel neu Daniel, ac yn gallu ìiòui

le ym mhlith y gwj'r mawr sydd yn;
am y gwasanaeth arbenig a wnaetí»
Dduw yn eu cenhedlaeth, yna fe ellit obe
cael gan Dduw wrandaw áy erfyniad.
Och ! nid wyt ti ond trucnyn cgwau, n
anhynaws, ac ynot fwy o becliod nag oi»
a ddisgwyli di gael dy^ wrandaw ì Ÿn <k

er nad yw hon ond dadl lled ddisylw
gan nad oes dim o'î phlaid yn ystyr y
ammod (breintiau pa un nid ydynt wed
priodoli i ychydig o'r rhai enwocaf
gras, ond yn agored i'r holl deulu, gan
iachawdwriacth gyil'redinol ydyw; a
ffelyb wei-thfawr fi'ydd sydd yn èiddoit
o'r saint) etto bwbach mawr ydyw, â

un y brawychir llawer o honynt.
Gair neu ddau, gan hyny, i'th arfogi

herbyn. Yn unig yr wyf n rliagosod 1

fy mod yn ei gymnieryd am wir, dy foo

gofidio o achos y gwendidau pecbadi

hyn, nid yn eu llochi ; os amgen, y 1

wendid yn troi yu rhyfyg. Barnafhi
nad wyt yn esgeuluso y moddion gore»

eu hiachâd ; er, mcgys mewn doluriau <

tadol, nad yw yr holí physygwriaeth ag
meri yn dy wnenthur yn liolliach. i
fel hyn y mae, gwybydd er dy gysur,

yw dy weddiau mor ddrygsawrus gyda I

ag ydynt gyda thi. Ÿ mae y fath bm
yn pasio arnynt yng nghyfryngdod
fel y mae eu tawyr ddrwg yn coili. A
dy betrusdor yn codi oddi wrth wallai

adurus dy ymarweddiad beunyddiül i



1'PEfOB HTIYW "WEBBÎ. C23

Gristîonogol ? I symmud hyn, craffa fel

ìae Ysbryd Duw wrth grybwyll am
s, fel gr oedd â'i weddiau yn drathyc-
ol gyda Duw, yn ei ddarlunio, nîd wrth
riaeth ei ras uwch law ereill, ond wrth
tendidau yn gyffelyb iddynt :

" Elias

ìîl ddyn yn rhaid iddo ddioddef fel nin-

|
ac mewn gweddi efe a weddiodd na

iai wlaw ; ac ni bu gwlaw ;" Iago v. 17.

|pe dywedasai Duw, pe bawn yn chwilio

fanwl ag yr ydych chwi yn ofni, fe

sai gweddi Elias ei throi yn ol, o blegid

oedd yntau heb ei wendid. Y fath

au a gawn yn ymddygiad anhardd Daf-
oflaen Abimelech,neu Achis, amyrhwn
3wyd ef o ydd y brenin, dan y dyb o'i

yn ddyn gwallgofus ! Etto, fe gafodd ei

di y pryd hwnw dderbyniad gyda Duw,
rr holl ofnau anghrediniol oedd yn
ithio ynddo :

" Ceisiais yr Arglwydd,
sfe a'm gwrandawodd

;
gwaredodd fi

d o'm holl ofn ;" Salm xxxiv. 4. Dar-
tvch y teitl, a chwi a'i cewch yn Salm
ydd, pan newidiodd ei wedd o flaen

melech
;
yr hwn a'i gyrodd ef ymaith, ac

iymadawodd. Ai y gwendidau pech-
;us a ddiangant genyt yn dy weddi sydd
ly ddigaloni ? A elli di gael mwy mewn
>'th weddiau, nag oedd yn hono gan y
yblion, yn ol ei hyd ? Lle yr arferasant

lleied ffydd, nes yw Crist megys yn ei

yn ddim ffydd :
" Pa ham yr ydych mor

>g? pa fodd nad oes genych ffydd?"

|fiiv. 40. Ië, y maent yn gweddio ar
\t
y ac yn ei geryddu â'r un anadl

:

Ithraw, ai difater genyt ein colli ni ?"

I) gallai Crist gael allan wirionedd oedd
Inghudd (fel Saul) yn y dodrefn yma o'u

pdidau ; ac fe ganiataodd eu deisyfiad.

|r yw, efe a'u ceryddodd hwynt ; ond mor
I efe a geryddodd y gwynt hefyd. Ni
[íF addewid Duw o wrandaw gweddi
I dirymu gan wendid y Cristion mewn
jddi. Ië, ym mheilach, er dy gysur,

Ibydd, po lleiaf fo gallu y rhai hyn i

b neu gythryblu dy ysbryd wrth ddis-
i 1 atteb grasol, mwyaf caredig y cymmer
f ar dy law. Dywedir fod Abraham
5
ddiegwan o fìydd, heb ystyried ei gorph
an, na marweidd-dra bru Sarah ;" Rhuf.
419. Ac am hyn y cafodd glod mawr ; o
iid ei fod yn hyny yn rhoi gogoniant ar-

Ig i allu Duw ; i'r hwn fe gredodd na
tiai eu hannhueddiad hwy yn un rhwystr.
jddiau fel hyn y bydd yn dra boddhaol
JDduw os gelli ditliau hyderu, heb bet-

j^
wrth dy annhueddiadau neu dy wen-

ìfuysbrydol, a'r marweidd-dra calonsydd
iodi i fyny fel gwrthddadl fawr yn dy
iyliau yn erbyn llwyddiant dy weddi

;

prwydd wrth hyn ti a roi i Grist yr an-
] ledd o'i angeu, drwy yr hwn y pwrcas-
à efe y dyfodiad rhydd yma i'th weddiau
ijiuiaid di at orsedd ei ras

;
ac hefyd/an-

rhydedd ei eîriolaeth sydd yn eu puro oddi

wrth eu holl sorod fíiaidd a thra phech-

adurus.

PENNOD XXV.
Yncynnìùÿs dadl deirplyg, a dn Satan oddi ivrlh

ymddi/giad Duw tuag at y Cristion, yn ac ar ol

gweddi, i beri iddo ammheu ei dderbyniad.

2. Y mae Satan yn tynu ei ddadl oddi
wrth ymddygiad Duw tuag at yr enaid
mewn gweddi, ac ar ei hol ; lle y mae tri

pheth ganddo yn gyífredin i sefyli arnynt
at beri blinder i feddyliau y Cristion.

laf. Ei ddistawrwydd
;
yr hyn a fynai

efe i'r Cristion ddeongli fel diystyrwch a
difaterwch Duw ato ef a'i wedcli.

2il. Ei g ; oddi wrth yr hyn y mynai
iddo benderfynu nad yw efe na'i ddyled-
swydd yn dderbyniol.

3ydd. Ei fod heb roi y drngaredd yn ei

rhyw ei hun ; ac y mae hyn, efe a ddywed,
i'r Cristion gymmaint a nacâd.

DOSB. i.

laf. Ei ddistawrwydd ar ol gweddi.
Megys y mae yr annuwiol weithiau yn
pechu, a Duw yn tewi

;
yr hyn sydd yn eu

gwneuthur yn hyf i feddwl bod Duw yn
foddlawm iddynt hwy a'u ffordd. Eelly y
mae dyn grasol weithiau yn gwedd'io, a Duw
yn tewi yma hefyd ; a'r enaid druan yn de-
chreu ofni nad yw ei berson na'i ddyled-
swydd yn dderbyniol gan Dduw. Ac y mae
Satan wrth wybod pa feddyliau sydd yn
debygol o godi yng nghalon y Cristion, yn
taraw i mewn ac o blaid ei elyn mynwesol
ef ;

gan orchestu i'w gadarnhau yn ei ofnau
anghrediniol hyn.

I'th ddad-ddyrysu, a'th helpio [allan o'r

drain yma,
(laf.) Dysg wahanu rhwng gwrandawiad

Duw, a'i attebiad i weddi y Cristion. Y mae
pob gweddi fìyddlawn yn cael ei gwrandaw,
ac yn gwneuthur swn boddhaol iawn yng
nghlust Duw, cyn gynted ag yr êl i fny.
Ond nid yw Duw yn ei hatteb yn union bob
amser. Y mae y tad wrth ddarllen llythyr

ei fab, sydd yn erfyn am rywbeth, ond odid,

yn foddlawn i'r cais, a'i galon yn cydsynio

âg ef ; ac y mae y rhodd yn cael ei chaniat-

au yn y fan. Etto, fe gymmer ei amser ei

hun i roi attebiad a gadael i'w fab wybod
hyn. Y mae gan dywysogion eu llyfrau coff-

adwriaeth, lle yr ysgrifenant enwau y rhai
a gafodd ffafr yn eu golwg, ac y maent am
eu dyrchafu, fe allai, amryw flynyddoedd
cyn i'w hamcan grasol ddyfod i'w gwybydd-
iaeth hwy. Yr oedd enw Mordecai yn llyfr

Ahasferus ryw dalm o amser cyn ei anrhyd-
eddu. Felly y mae Duw yn cadw cof o
enwau ei saint a'u gweddiau :

" Yr Ar-
glwydd a wrandawodd ac a glybu ; ac ys-
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grifenwyd îlyfr coffadwriaeth ger ei fron ef,

ì'r rhai oedd yn ofni yr Arglwydd, ac yn
meddwl am ei enw ef ;" Mal. iii. 16. Ond
nid ydynt hwy yn clywed oddi wrth Dduw,
yn ei atteb rhagluniaethol, ysgatfydd hyd
yin mhen hir amser. Fe weddiodd Abra-
nam am blentyn, ac fe'i gwrandawyd ; ond
pa faint o flynyddoedd a aeth heibio cyn
iddo ei gael yn ei freichiau ? Yn ddiau,
cynnifer nes yr aeth i mewn at Agar (trwy
gynghor ei wraig a'i wendidei hun ynghyd)
i gyrhaedd trwy ffordd gau yr hyn yr ym-
rwymasai Duw ei hun i'w roddi. Gochel,
Gristion, rhag dy arwain i'r brofedigaeth i

ammheu a yw Duw yn dy wrandaw, am nad
wyt ti yn clywed yn ebrwydd oddi wrtlio
ef. Bydd amyneddgar, a thi a gei weled
po hwyaf y bydd y drugaredd heb ei hes-
gor, mwyaf perffaith y geuir hi o'r diwedd.
Fe roddodd Duw atteb buan i Abraham
dros ei fab Ismael :

" O na byddai byw Is-

mael ger dy fron di ! Am Ismael y'th
wrandewais," medd Duw : Gen. xvii. *Yn
wir fe flodeuodtl, ac a ymledodd yn genedl
fawr cyn i hil Isaac ond prin flaendarddu.
Y fath nifer fechan oedd teulu Iacob yn
ymfudo i'r Aipht ! Ond pan oedd amser
ymrwymiad ac addewid Duw yn tynu i ben,
yna fe dalodd lôg am ei oediad. Nid oes
neb yn ennill mwy wrth orsedd gras na'r
rhai a roddant amser yn eu masnach, ac a
allant aros hwyaf am daliad rhyw drugar-
edd.

(2.) Ystyria, pan wyt yn cael y distaw-
rwydd mwyaf yn rhagluniaeth Duw, am y
peth a geisi mewn gweddi, y mae genyt y
pryd hwnw atteb uchel yn yr addewid. Na
ddywed gan hyny, pwy a esgyn i'r nef i

ddwyn i ti wybyddiaeth a gyrhaeddodd dy
weddi yno, ac a gafodd hi wrandawiad tir-

ion gan Dduw ? Y mae Duw ei hun wedi
arbed i ti hyn o lafur ; ei addewid a hys-
bysa i ti

;
yr hon sydd yn sicrhan, os yw o'r

iawn ryw, nad oes modd iddi gael calon
Duw yng nghauad i'w herbyn :

" Llawer a
ddichon taer weddi y cyfiawn ;" Iago v. 16.

Mor sicr a fu y saint o hyn, fel y darfu
iddynt, cyn clywed dim newydd oddi wrth
ragluniaeth (am ddyfodiad y drugaredd),
ddechreu byw yn llawen ar gred yr addewid
noeth, a gwledda ar y gobaith o'r hyn a
ddisgwyjiasant ar draul a chost ffyddlondeb
Duw, sydd megys sel wrth yr addeid :

" Yn
Nuw y clodforaf ei air ;" Salm W\. 4. Craff-

wch ar yr ymadrodd
;
yr oedd efe etto heb

gael y drugaredd a ddymunodd, ond yn
unig gair o addewid y deuai ; ac wrth ys-
tyried gallu a ffyddlondeb y Duw a addaw-
sai, y mae efe mor llawen a phe buasai yn
ei feddiant, ac yn talu ei ddiolch cyn i Dduw
gyflawni ei addewid.

DOSB. II.

2il. Yr ail beth a gasgl Satan oddi wrth
yniddygiad Duw at y Cristion (er mwyn

dwyn gwrandawiad ei weddi i gwestiwr i

ei feddyliau pryderus) yw rhvw g a
bygid ei fod yn aros yn ei wviíeb vn et

y Cristion. Nis gellir gwadu na all plei
anwyl i Dduw fyned weithiau o ddy
swydd a chalon ofidus, o achos yr ar«
iadau athrist am Dduw yn gwgu sydîf
eu gadael ar ei ysbryd ef. A phan fc
hyn gyda'r Cristion, fe gyfrif Satan
dyna ei amser ef i'w arwain i'r brofedis
yma, trwy ei berswadio v gall efe ddai

y derbyniad sydd i'w weddi gyda Duw
ìaith ei wynebpryd a'i ymddvgiad ato.
buasai Duw (medd efe) wedi' gwrandaw
weddi, a fuasai efe yn dy drin fel hyu ?

yn sicr, efe a'th gymmerasai yn ei fieic
gan dy gusanu â chusanau ei fin, vn lh
sathru dan ei draed fel hyn ; cawsít
cariad o'i lygaid tosturiol i arwyddo l

iadau ei ras, ac nid picellau wedi" eu bl
llymu â'i ddigder i lynu yn dy enaid,
yfed i fyny dy ysbrydoedd yn y modd t

A all y rhai hyn fod yn archollion cyfi

Hyn yn ymddygiad un sydd yn bwriad
dda i ti ? Hon oedd y brofedigaeth a
nhrefnodd feddyliau Iob, ac a chwerw
ei ysbryd. Nis gallai gredu fod Duw
atteb ei weddi, am ei fod " yn ei ddrylli
gorwynt ;" lob ix. 1 7. Fel pe byddai
garedd Duw yn dyfod bob amser'yn y
distaw, ac nid un amser yn y corwynt.
yr achos yma, cymmer y gair deublyg
o gynghor,

(laf.) Ymofyn a yw y dymmestl \

dyfod i ddal rhyw íonah yn dy long ; a

hi yn dy gael yn pechu, neu yn mw
mewn rhyw hen" bechod heb edìfarbaû
dano ? Neu, a yw dy gydwybod o'i d
wrandaw yn tystio dy fod yn onest yt

yrfa, er dy gyìchynu â llawer o wcndir
Os yw hi yn dyfod o hyd i ti ar ryw d

ddiangc gyda íonah, neu yrfa wibiog f(

afradlawn o dý dy dad, yna y mae
yn wir achos i ammheu ; ie, y mae tu

i bob ammheuaeth nas galí gweddi d
byniol, yn yr agwedd yma, ddiferu o'the

Pa beth ! rhedeg oddi wrth Dduw, ac

anfon ato dy weddi ? Ceisio truçaredd
gwario ar dy chwant yw hyu. Ond os wy
cael ar holiad ffyddlawn fod yr ystorm
yn dy ddal yn ffordd dyledswydd ac ai

iad o'th ddiragrithrwydd (fel y dymmes
gyfarfu y disgyblion ar y môr, wedi idt

fyned alìan ar orchymyn Crist), ^na na

galona. Y mae yn beth cyífrediu p

Duw i wisgo yr ymddangosiad o wyueb]

gwgus, ac i arfer iaith arw, j)au y mae eig.

yn bwriadu trugaredd, ac yn myfyrioca
at ei bobl. Fe ymdrechodd Iacob, cln

wyddoch, yn galed ac yn hir cyn i'rfudi

oliaeth ymddangos o'i ochr. Cafodd y w
o Ganaan ei throedio ymaith fel ci »
iaith arw

;
yr hon o'r diwedd a a<l

gan Grist fel ei anwyl blentyn, ao a gai i
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Lgp yn Uawen. Nid yw gwirionedd yn

} i drwg oddi wrth Dduw, a dyma yr ya-
(

í iaeth a gadwodd ben Iob dio arall uwch
j

; y dwfr : lob xvi. ] 2. Yno yr ydym yn
(

1 Duw yn ymaflyd yn ei wddf, yn ei

yllio yn chwilfriw, ac yn ei osod yn nôd ;

; ond yr oedd hyn yn dal ei ysbryd
j

llodus i fyny, fod y cwbl wedi ei gyfar-
|

yn ffordd ufudd-cìod : "Er nad oes gam-
j

fd vu fy nwylaw ; a bod fy ngwedcìi yn
f ;" ai. 17. Ac am hyny y mae yn codi

ny ei hyder ;
" Wele fy nhyst yn y nef-

d, a'm tystiolaeth yn yr uchelder....Fy

iyfeillion sydd yn fy ngwawdio ; fy llyg-

a ddiferodd ddagrau wrth Dduw ;" adn.

23. Nid oedd y gr sanctaidd er y cwbl

di ei frawychu oddi wrth orsedd gras,

1 yn parhau i edrych ar Dduw, er mai

:]a dagrau yn ei lygaid, gan ddisgwyl

yyddion da o'r diwedcl ar ol cynnifer o

drwg; ac y mae genym ninnau sail i

euthur yr un peth :
" Os ein calon ni'n

ìdenmia, y mae genym hyder ar Ddu ;"

'oan iü. 21. Ac y mae hyn yn fy nwyn
yr ail air o gynghor sydd genyf i ti.

2il.) Ymofyn a oes etto dan y gwg yma
ii wrth Dduw ysbryd gwedcii yn gweithio

ii fewn. Ysgatfydd nas gelli wadu nad
dy galon yn cael ei chyffioi drwy hyn i

ru ar ol yr Arglwydd, gydag ocheneidiau

griddfanau mwy dibaid i weddio gyda
vy o-wres a theimlad, yn hytiach na chael

yru ymaith oddi wrth ddyledswydd. Fe

y cnnaliad yma i ysbryd gweddi o'th

Vn dy sicrhau o'r ddau beth hyn.

laf. Nid yw y cwmmwl o g, sydd yn
jiddangos yn wyneb Duw ddim yn ei

on ef. Nid yw ond llen deneu, drwy yr

q y gallai dy ffydd ganfod cynnhyrfiad ei

iysgaroedd ef tuag atat. Lle y mae Ys-
,'d Duw ar y gwaith hwn ynyrenaid, nid

yn beth a gyd-saif â'i wir wg. Pe
|idai ei ddigder i fyny, fe ä'i hyn i lawr.

an y cait ef yn galw hwn, ei genhadwr
Idwch, yn ol ; o leiaf yn oedi ac yn attal

sjyiinorthwy. Pan wnaethpwyd y rhwyg
ethus hwnw rhwng Duw a Dafydd, yn

E ìos Ur'ias, ebrwydd yr aeth telyn Dafydd
i an o dôn ; anghofiodd ei ddeheulaw ganu,
i fe lethwyd ysbryd gweddi yn do&t yn ei

fj.on. Pa le y mae y Salm i'w chael a ys-

íjfenwyd ganddo yn y cyfrwng hwnw,
jju oedd ei ras megys oddi ar ei orsedd.

.jd wyf yn dywedyd na weddíodd efe

1|vy yr hoíl amser y bu yn ymdrybaeddu

:; y pechod hwnw ; ond nid oedd y gwedd-
h hyny yn addas i'w cyssylltu âg anadl-
ilau sanctaidd yr Ysbryd hwnw a'i cyn-
Jjyrfodd cyn ei gwymp, ac ar ol ei godiad.

I am hyny, pan ddaeth efe trwy edifeir-

h ato ei hun, y mae yn debyg i un yn
<li o glefyd trwm a ddygasai ymaith ei

«awyrau dros amser, yn dechreu teimlo ei

ln yn wan, ac mor bell yr oedd Ysbryd

gras wedi llesgau ynddo trwy ei bechod—yr
hyn sydd yn peri iddo erfyn mor daer ar i

Dduw "adnewyddu ysbryd uniawn o'i

fewn : ac na chymmerai ei Ysbryd Sanct-
aidd oddi wrtho ;" Salm li. Y mae yr Ys-
bryd yn drugaredd mor ddewisol a neillduol,

fel os gelli gael gweithrediadau bywiog o'i

ras ynot—a pha le y teimlir hwyut yn fwy
nag mewn gweddi—yn gweithio yn yr enaid
ocheneidiau annhraethadwy, nid oes i ti

reswm i feddwl fod Duw yn ddig wrthyt,

.pe byddai yn bresennol fel tywyllwch duaf

y nos ar dy enaid.

2il. Fe ali sicrhau i ti fod ei glust yn
agored i'th gri, pan yw ei wyneb yn nghudd
o'th olwg. O blegid ystyria di ond pwy yw
yr Ysbryd hwn sydd yn dy gyncorthwyo
fel hyn mewn gweddi, ac yn trefnu i ti dy
ddarmerth ysbrydol at amgylchynu gorsedd
gras. Onid un yw efe sydd yn gwybod
meddwl Duw, ac ni roddai law wrth yr er-

fyniad hwnw, na chawsai groesaw yn y nef.

Gan fod genyt ynte y cynnorthwy hwn oddi

wrth yr Ysbryd, paid ag ammheu dy dder-

byniad gyda'r Tad. Mewn gair, yr Ysbryd
sydd yn magu ynot dy riddfanau a'th och-

eneidiau mewn gweddi ; nid yw efe neb arali

ond y Duw y gweddii arno ; ac a fydd i Dduw
nacau ei hun. Hyn, mi dybygwn, ywrhan,
os nid y rhan benaf, o ystyr yr Ýsgrythyr
hono, " Ni ddywedais wrth hâd Iacob, Ceis-

iwch fl yn ofer;" Esa. xlv. 19. Hyny yw,
pa bryd bynag y cyûrowyf enaid i weddio,
gan ei gynnorthwyo â'm Hysbryd i wneuth-
ur hyny yn deimladwy, yn wresog, ac mewn
modd sanctaidd, y mae bob amser yn atteb

i'r diben. Ni ddywedodd Duw erioed fel

hyn wrth neb, " Ceisiwch fi yn ofer."

DOSB. III.

3ydd. Peth arall y cymmer Satan fantais

oddi wrtho, i fagu ammheuon yn meddwl y
Cristion am dderbyniad ei weddi, yw nacâd
o'r drugaredd a gais efe yn ei rhyw ei hun.

Yr ydyni yn ddigon tueddol i fagu y fath

feddyliau ein hunain ; ac ni bydd Satan yn
fyr o borthi unrhyw naws drwg a fyddo yn
cynnhyrfu ynom. Neu, os bydd i'n medd-
yliau ymddangos yn heddychol â'rdriniaeth

hon o eidcîo Duw, y mae ganddo ei ffyrdd

a'i ystrywiau i godi yr ysbryd drwg yma o

anfoddionrwydd ac anghrediniaeth. Ar y
neges hon y clanfonodd efe wraig Tob i beri

iddo feddwl a siarad yn ddrwg am Dduw:
" A wyt ti etto yn parhau yn dy berffeith-

rwydd?" Fel pe dywedasai hi, Beth? ai

wrth dy hen waith yr wyt ti, yn gweddio
ac yn canmawl Duw etto ? Oni weli di y fath

bris sy ganddo ara danat ti a'th wasanaeth ?

Beth a gefaist oddi wi th dy holl grefydd ?

Onid yw dy eiddo wedi myned—dy blant

wedi eu lladd, a'u claddu yn yr un bedd

—

a thithau wedi dy adael yn druenyn crych-

lyd gresynus—a'th fywyd heb fod yn atteb

i ddim ond i beri i ti deiinlo dy drueni pre-
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sennol, ae ymborthi ar j croesau a gefaist?
Yn wîr, y mae yn gofyn treiddiad craff i

natur yr addewidion a'r amryw ífyrdd a
gyramer Duw i'w chyflawni, i'n galluogi i

sillebu atteb allan o nacâd o'r peth a
geisiwn. Etto, y fath " ddeall da sydd gan
y rhai a wnânt ei orchyraynion ef ;" Salm
cxi. 10. Hwy allant ryddhau Duw, a
chyfiawnhau ei ffyddlondeb, yn ei holl ym-
driniaeth ; er iddo, wrth atteb eu gweddiau
ddewis peidio dyfod i'r drws a agorasant
hwy iddo yn eu gobaith a'u meddyliau eu
hunain, na sengi yn llwybr pennodol eu dy-
muniadau hwy. Y mae y cwbl o'r Salm
uchod yn dwyn tystiolaeth i ffyddlondeb
Duw yng ngweithredoedd ei ragluniaeth,
wrth ba rai, er fod llygad cnawdol anastud
—o herwydd y dirgelion sydd ynddynt—yn
tramgwyddo ac yn ymrwystro

; y mae yr en-
aid grasol, er hyny, wrth graffu ac ymofyn yn
fanylach, yn canfod cydgordiad melus rhyng-
ddynt a'r addewidion, ac am hyny yn pen-
derfynu. " Dechreuad doethineb yw ofn yr
Arglwydd : deall da sydd gan y rhai a wnânt
ei orchymynion ef : y mae ei foliant ef yn
parhau am byth." Y mae y rhai hyn yn
gwybod peth am Dduw, felly gallant ddar-
llen llaw ei ragluniaeth ef, ac yn ganlynol
ei foliannu—gan wybod ei fod yn ffyddlawn—panfyddo ereill yn barod i'w felldithio.

Ond i'th helpio alkn, neu i'th gadw rhag
syrthio i'r brofedigaeth hon, jn y lle cyntaf
dylit ystyried pa fath drugarêdd y mae
Duw yn nacau i ti. Onid un ydyw o'r
bendithion nad ydynt angenrheidiol i'th

ddedweddwch di, fel Cristion? Dyma y
fath sydd ar bob rhoddion tymmoroL Ni'cì

yw teyrnas Dduw yn gynnwysedig niewn
bwyd a diod ac ni chei nacâcì hollol, ond
am y fath yma. Y mae wedi erchi i ni
beidio cymmeryd pall am ei gariad a'i ffafr,

gras a gogoniant : "Ceisiwch yr Arglwydd
a'i nerth; ceisiwch ei wyneb bob amser;"
Salm cv. 4. Hyny yw, nac ewch ymaith heb y
rhai hyn ; byddwch fyw a marw wrth ddrws
Duw, oni ddwg efe yr elusen yma i chwi.
Wele ynte, ni a'i cymraerwn yn ganiataol
mai rhodd dymmorol sydd yn cael ei phallu
i ti. Yn awr, pan y'th deratir i ammheu
cariad Duw, neu dderbyniad dy weddi, dy-
munaf arnat bwyso yr ystyriaeth deirplg
hon.

(laf.) Ystyria mor ddrwg y gall Duw
gyrameryd liyn ar dy law, a hyny ar ddau
gyfrif. 1. Am dy fod yn amniheu ei gariad
ar fater raor fychan a gwael ag yw mwyn-
iant amserol y bywyd hwn, yr hyn nid yw
efe yn ei gyfrif yn werth ei roddi yn yr
addewid, ond yn unig fel y byddo yn was-
anaethgar i fendithion ysbrydol a thra-
gwyddol y cyfammod: "Ceisiwch yn gyntaf
deyrnas Dduw...a'r pethau hyn a roddir i

chwi yn ychwaneg ;" Mat. vi. 33. Hyny
y w, fel y byddo arnoch eu heisieu. Y mae

yn eu bwrw at y lleill—bendithion mwy
dderchog—fel y teifl niasnachwr edei
phapyr, neu gengl bach o sidan, gyda sw
bethau gwerthfawr a fyddo cwsmer yn b
ganddo. Beth pe gofynai plentyn i'w
am arian i brynu rhyw degan, neu'wael-l
sydd yn boddio ei lygad ieuangc ef,

tad ei nacau o hyny? Os äi y pleu
yma, a chyhoeddi ar hyd yr heol—er gv
adwydd i'w dad—nad yw ei dad yn ei

g
nac yn gofalu am dano, er nad oes ar y
eisieu na bwyd na dillad, a edrychid ar
yn hardd ynddo? Hyn wyt ti yn
wneuthur yn yr achos yina, Gristion, er
wyt ti yn raeddwl cyraraaint; ac onid
gan dy Dad nefol fwy o reswra i amni
dy gariad di, am dclwyn ei enw da, nags
genyt ti i ammheu ei gariad ef am ei uac
Ond drachefn, fe all ei gymmeryd yn dd
am i ti ddifrío ei ddoethineb ef. Ai nid
un ffordd ond hon i'r Duw doeth ddangi
gariad, ac atteb dy weddi? Ai nis gali
nacau iechyd, a rhoddi araynedd? à\
yraaith dy gyfoeth a'i droi yn foddlonrwj
gan dy ddysgu i ymostwng, abendithiol
am dy iselu? Yr hwn a'th wna di
hapus yn y nef, lle ni bydd nemawr o fw
iant y byd hwn i'w weled, ai ni all

wneuthur er dy fywyd yn gysurus i

ddaear, i ryw gyfran o'hono fod ar olî
(2il.) Ystyria pa fodd y gweddîaistg

gefaist y nacâd ynia. Ai gofyn yr oedd
peth yn bendant a dilai, ynte dan aql
gyda phlygiad i ev/yllys Duw ? Os yn t

dant, ti gollaist y rheol ; a thi dy hun y*
achos ddyfod o'th weddi yn ol heb ei ne

;

Ni all Duw wrandaw na dioddef gwedc
sydd am awdurdodi. Y dyn y mae yn rl

iddo gael rhyw rodd dyramorol, os caiff

hi, fe all gael melldith ysbrydol i'w cb
lyn, neu y mae yn sicr o groes dyinrao
Felly y bu y wraig o Timnatli—a Da
wedi hyn i Samsou

;
yr hwn ni chymmi

gynghor ei rieni, ond oedd raid iddo ei ch
doed a ddelo: " Cyraraer hi i mi ; cany
mae hi wrth fy modd i ;" Barn. xiv
Oud fe dalodd yn ddrud am ei ddewis:
Fe allai fod y mwyniant hwn neu a

wrth dy fodd dithau, a'th galon ania

raewn cariad âg ef, a hyny yn dy oso

weddio dros fesur ara dano. Och ! grea
truan, pe bait yn ei gael, pa beth a wneií

ef ? Ti osodit dy ben yn ynfyd ar ei lin,

a adewit iddo siglo dy ras i g}
Tsgu, ^T

dy fradychu i law rhyw bechod a ba

Ond os dywedi dy fod yn gweddio gy
ysbryd plygedig, ac yn ei ofyn dan yr í

raod o'i fod yn boddio Duw gystil a thithi

os felly, pa ham ynte yr wyt yn awr yn gi

dy weddi yn ol, gan fod Duw wedi eglun

ewyllys nad da i ti gael dy ddyinuniad ?

ni fyni di sefyll at farn hwnw }
rr appelii

ato? Onid oes i ti reswm i feddwl 1

Duw yn cyrumeryd j ffordd oreu er dy 1
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i l oes un weddi yn myned i fyny, nad y

w

$w megys yn ei phwyso a'i hystyried ; ac

i y mae ei gariad yn rhoddi ei ddoethineb

iwnìth. i'w hatteb yn y modd goreu er ei

.! niant ei hun a lles ei blentyn. Yn awr,

I ei fod yn ffrwyth y fath anfeidroí

[ethineb a chariad, ti ddylit ymfoddloni

ío, íe, diolch i Dduw am dano. Dyma y
[id y gwnaeth Dafydd mewn cyfyngder

[\vr: " Fy Nuw, llefain yr ydwyf y dydd,

fciwrandewi; Salm xxii. 2. Wele, beth

yw Duw oddi wrtho yn awr, nad yw efe

clywed dim oddi wrth Dduw o ran y
[•edigaeth a geisiodd ? Ai grwgnach a beio

yrdd Duw? Nag e, y mae yn clywed
lli gwbl groes, o herwydd y mae yn cyf-

Inhau ac yn canmawlDuw: " Ond tydi

I sanctaidd ; O ! tydi yr hwn wyt yn
nseddu yn moliant Israel:" adn. 3.

Bydd.) Chwilia, ai ni elli gasgla rhywbeth
luull Duw yn dy nacau o'th gais, a ddi-

In felysu y tro i ti? Mae yn bossibl y
1 ei fod yn dy nacau, ond gyda rhyw
rchiad hawddgar; a chan roddi hefyd

w ddangosiad o'i ras a'i gariad, a all dy
jhau nad yw ei nacâd yn tarddu o ddig-

Fel y gwneit ti â chyfaill anwyl, yr

3, fe allai, sydd yn dyfod i fenthycio swm
•ian genyt. Eu rhoddi ym menthyg nis

idi, aîîì y gwyddost na wnaent iddo les
;

wrth roi atioh nacaoi, rhag iddo ei gam-
ongU. feî •maith anghariäd a disystyrweìi,

i narweini i mewn â rh.yw iaith fwyn-
l am dy yraserch difîuant ato, megys dy
yn ei garu, am mai hyny ywyrachos o'r

Id, ac y byddi barod, mewn fibrdd arall,

ìeuthur erddo fwy na hyn. Fel hyn y
î Duw weithiau yn plygu ei nacâd mewn
yddion mor felus o'i gariad ag sydd yn
1 pob drwg dybiau rhag codi yng
alouau ei bobl. Pan nacawyd i Dafydd
iladu teml i Dduw, fel yr oedd yn ei

>n i wneuthur, rhoddodd Duw iddo dyst-

eth helaeth o'i garedigrwydd, ac mor
ìmeradwy ganddo oedd ei ewylíys da ef.

er na chai efe adeiladu teml i Dduw, etto,

od yn cymmeryd ei ddyniuniad mor gar-

l,
fel yr adeiladai efe d iddo ef a safai

byth. Felly weithiau y mae gweinidog

) dlawn yn gweddio yn daer ar i Dduw
lithio ei lafur er dychweliad i'w bobl,

n cael nacâd. Er hyny, y mae arwyddion
iriad Duw at ei berson yn cael eu defn-

,
gydag addewid fod ei wobr ef pa fodd

lag gyda'r Argiwydd ; ac felly ei weddi,

%
T pall mewn perthynas iddynt hwy, yn
Lhwelyd g„yda heddwch i'w fynwes ei hun.
le un arall yn gwedd'io yn wresog, O ! na
i ehfti efe weled Ierusalem yn breswylfa
Oydd ; a gwirionedd a heddwch yn blod-
1 yn ei ddyddiau ef. Fe allai na chaniat-
ihyn, am fod ei ddymuniad yn myned o

J|n yr amser pennodol, a osododd Duw yn
'iwriad i gyflawni ei addewid i'w eglwys.

Ond y mao efe er hyny yn amlygii ei gar-
iad ato, ac yn rhoddi dangosiad iddo mor
fawr y mae yn prisio ei gariad ef at yr
eglwys. Fel hyn y gwnaeth Duw er Dan-
iel, at yr hwn yr aufonwyd angel, i roddi
iddo wybod mor dderbyniol oedd ei weddi,
a'i fod ynr anwyl gan Dduw : Dan. x. 11.

Felly mewn trugareddau tymmorol, ysgat-
fydd dy fod yn dadleu â Duw am waredig-
igaeth o'r heìbul hwn, a'r gofid arall, ac fe'i

naceir, ond daw cenhadwri gyda'r nacâd, a
wna iawn yn ddyblyg, fe allai mai rhyw ddi-
ferion melus o'i gariad a dywallt efe i'th

fynwes ; neu sicrwydd o gynnorthwyon
mewn pryd i gael eu danfon i'th alluogi i

ymladd dy ffordd drwyddynt, gyda hyder a
buddugoliaeth. Felly y gwnaeth Duw â
Phaul :

" Digon i ti fy ngras i." Yr wyf
yn gobeithio yn awr na ddywedi di ddim
fod dy weddi yn ofer. Pan oedd Saul yn
ceisio asynod ei dad, ai somedigaeth boen-
us oedd iddo gael teyrnas yn eu lle? Y
gwragedd duwiol a aethant at y bedd i en-
einio corph yr Iesu â'u peraroglau, nid aeth
3u llafur yn ofer, er iddynt ei gael wedi codi.

A oedd yn ddrwg ganddynt hyny, dybygit
ti? Beth yw holl fwyniant y byd at fen-

dithion ysbrydol a chysuron yr addewid
sydd yn dyfod i'th ran ái yn dy ddisgwýt
h}Â wrth DättW? Nìd cym'maint ág oedd

y corph marw' at îachaWdwr byw. Ýr wy^
yn methu cael rhjw gysur mawr o'r creací-

úr, ond yn eyfarfòd â choíleidiad oddi ' wrth
Dduw by w.

PENNOD XXVI.
Datlodiad i'r cwestiwn, Pa fodd y gwyhyddwt am
ryw drugarcdd, ai dyfod y mae i nitrwy raghtn-
iaeth gyffredin, ai ynte fel atteb grasol i weddi ì

4ydd. Y mae gan Satan ffordd etto i beri

i'r Cristion ammheu derbyniad ei weddi,
ac hefyd i ammheu pan ddelo rhyw dru-
garedd iddo ar ol gweddi, pa un a yw hi yn
dyfod fel atteb grasol i'w weddi ai nid yw.
Efe a ddywed fod yr annuwiol hwythau yn
derbyn llawer o drugareddau tymmorol trwy
law rhagluniaeth gýffrédín heb weddi, a'r

rhai hyny yr un fath ag y mae y gwedd-
iwr yn eu derbyn. Ac yn awr, medd efe,

Pa fodd y gwyddost fod dy drugareddau yn
dyfod i ti fel attebiad i'th weddi, ac nid
trwy ddrws rhagluniaeth sy gyffredinol ?

I'th ddad-ddyrysu o'r fagl yma, y raae yn
rhaid i ti wybod nad oes i ni ddisgwyl rhyw
foddion anarferol i benderfynu hyn, ond
ymfoddloni ar y goleu a rydd gair Duw, yr
hwn sy ddigonol i benderfynu, nid yn unig
hyn, ond ein holl achosion cydwybod. Y
mae yn wir fod Duw weithiau yn tafiu i

mewn amgylchiadau o'r fath ag sydd yn
dwyn eu tystiolaeth i'w canlyn, fod y dru-
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garedd yn ehedeg atom ar adenydd gweddi.
Megys pan oedd gwas Abraham wedi
gweddlo wrth y ífynuon am arweiniad a
chymmhorth grasol üuw, i fyned trwy or-
chwyl ei feistr yn llwyddiannus, a Rebecca
yn dyfod ym mlaen yn ebrwydd, a thrwy ei
hymddygiad a'i gwahod ( liad*tirion, yn dang-
os atteb mor gymmhwys i hm ei weddi ágyw y clo i'r agoriad a wnaethpwyd idda
Yma yr oedd y nefoedd yn tystio, hyd yn
ocd i'w synwyrau ef, fod ei weddi wedi
medru y flbrdd yno. Pan fyddo y drugar-
edd fel hyn, ar ol gweddi yn cael ei bwrw
i'r fynwes, mewn modd díeithrol a disyni-
mwth, heb gymmhorth ail achosion, ie, pan
fyddo y rhai hyn oll yn gorwedd yn amlwg
dau farn angeu, a'r peth yn gwbl uwch law
eu cyìch a'u cyrhaeddiad

;
yma nid oes dim

yn sefyll mewn cyd-ymgais â gweddi. Fel
hyn yr oedd pan iachaodd yr apostolion y
dyn cloff, â'r saethiad gweddi fer i'r nef, heb
gymmaint a gofyn cynghor nieddj-g yn yr
iacliâd. Pan gurodd Pedr wrth y drws lle

yr oedd yr eglwys yn gweddio drosto, beth
oedd gweddi a rwymodd synwyrau ei wyl-
wyr mor dn yng nghadwynau cwsg, ac a
wnaeth i'w gadwynau yntau syrthio ymaith
heb un llaw dyner, ond llaw í)uw, yn cyn-
northwyo ? Beth a barodd i'r porth haiarn
fod mor brysur i ymagor i ddyn nad oeddgan-
ddo un agoriad i'w ddadglòi ? Diau, rhaid
addef mai gweddi a agorodd ddrws y nef

;

a'r nef, ar weddi yr eglwys, a agorodd ddrws
y carchar. Etto, nid llai gwir yw, fod tru-
gareddau a ennillir trwy weddi yn dyfod yn
fwy cyffredin heb y rhwysg a'r hynodrwydd
sydd yma i'w gweled. Fel y mae gras tröed-
igol yn fynych yn dyfod i galonau rhai gyda
llai o ddychryn a sn darostyngiad nag y
daw i ereill, felly yn wir y daw attebion i

weddi, a hyny yn fwy arferol, yn ddistawach,
ac yn y ffordd gyffredin, trwy gynnorthwy
ail achosion. Megys pan yw y Oristion yn
gweddio am gynualiaeth amserol y bywyd
hwn, y mae Duw yu atteb ei weddi trwy
fendithio ei ddiwydrwydd yn ei alwedigaeth.
Y Cristion claf yn gweddio, mae ei ymborth
a'i physygwriaeth yn cael eu sancteiddio
drwy hyny, ac yntau yn gwellhau. Yn
awr, er fod Duw wedi gadael ei hun yn
rhydd i anfon ei roddion trwy ail ddawylaw

;

neu, pan welo yu dda, i fod yn genhadwr ei

hun, a'u dwyn niewn ffordd anaiferol â'i llaw
ddigyfrwng, etto, ni ddarfu iddo ein gadael
yn rhyddion i droi o'r ffordd gyffredin, ac
esgeuluso y moddion, dan rith edrych am
ffyrdd anarferol i gael ein dymuniadau.
Yn awr, mewn pei thynas i'r ffordd gyffred-
in yma o roddi trugareddau mewn attêbiad i

weddi, y mae y ddau beth hyn i'w hystyried.
(laf.) Ymofyn a wyt ti, sydd yn aufon y

weddi, mewn ystâd gyfammodol. Pan
fyddo Duw yn rhoddi trugaredd mewn at-
tebiad i weddi, dywedir er fod yn "cofio ei

gyfammod;" Salm cv. 43, wedi ei ch
mharu âg adn. 8, a cxi. 5. Y mae ei U
yn gyntaf ar y person, gan ddal svlw ".

ydyw, ai ei blentyn ai nad e ; ac yna y
ei glust yn agored i'w gri. " Ll vgaid yr
glwydd sydd ar y cyfiawn ; a'i gìustiau s

yn agored i'w llefain hwynt;" Salm xx
15. " Pwy wyt ti, fy mab ?" ebe Isaac v
Iacob, cyn rhoddi iddo y fendith. Os o
Duw nad wy t ti yu blentyn iddo—ac nic
efe yn bl ei lygaid fel yr hen Tsaac, i

ei dwyllo—nid yw dy weddi yn dderl
iol. Ac yn wir, nis gelli di mo'r gwt
i'o mewn ystyr efengylaidd, yn y cytìwi
wyt ynddo, mwy nag y gall Duw gr
awu dy weddi. O blegid y mae ysb
gweddi yn ras cyfammodol, a hawl
nghyfryngdod Crist yn fraint gyfamraw
ac heb y rhai hyn nid oes un weddi yn d.

byniol. Nid yw Duw yu gwrandaw i

ond y rhai sy ganddynt ei Ysbryd i ww
yuddynt, a'i Fab i weddio drostynt ; ai

fedd neb y rhai hyn, ond y cyfryw ag s

mewn ystâd gyfammodol.
(2il.) Ymofyn beth oedd trefn dy gi

yn y gwaith o weddio; ac hefyd wedi h)
Dy fod allan o ystâd gyfammodol, a br
nas gwrandawyd áy wèddi, ac yn ganly
mai nid mewn ffordd o attebiad gras
weddi y daeth y drugaredd a dderbyniw
Ond y mae dy fod mewn ystâd gyfammt
yn sail rhy wan i ti beuderfynu fod y wt
benuodol a dardd yu awr o honot yn i

derbyuiad. O blegid, er i'th gy flwr fod
dda, fe all dy drefn a'th ymddgiad pre*

nol fod yn ddrwg. Ti elli, er i ti fod
blentyn i Dduw, iod dan euogrwydd uew
a halogrwydd heb edifarhau am dano.
yn yr achos yma gall Duw gau ei ddrwt
ei bleutyn ei hun. Y mae geuyt ti yn
hawl yn y rhodd, ond nid cymnihwysdei

rhodd. Fel Cristion, y mae genyt ha\
holl addewidion y cyfammod, ac i hor

gael clust Duw yn agored, ym mysg y llt

ond fel Cristion dan euogrwydd neu ha
iad uurhyw bechod, heb edifarhau o'i blej

yr wyt yn anaddas i fwynhau dy freint

Nid yw Duw yn wir yn dy ddietifeddu,<
fe ddidola yr addewid dros dro oddi wrtl

fel na chei dderbyn mo'i hardrethion
nes adnewyddu dy edifeirwch a'th tfydd,

Nghrist am faddeuaut. Fe ddewia
Dduw i ti amser mwy addas nag yw hw
amlygu ei gariad atat. Yr oedd y gwah
glwyíus dau y gyfraith i sefyll draw ne*

lanhau ; ac follj y trý Duw ei gefn ar

weddi dithau, iíes dy lauhau oddi wrth
bechod. Drachefn, Gadawn ,dy fod

Gristion, ac heb ymhalogi û.g unrhyw be

od amlwg, etto, gallai dy rasusau fod hel

harfer yn dy waith yn gweddio. Ti wec

aist, ysgatfydd, ond heb egniad ffyddioj

gwresog yu y gwaith. Fe all fod graayi

galuu, oud dim yu y ddyledswydd; ac
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ydda y cyfryw weddi. "Llawer a ddich-
taer weddi y cyfiawn;" Iago v. 16.

;,
1eisiwch fi hefyd a chwi a'm cewch, pan

ru ceisioch â'ch holl galon;" Ier. xxix. 13.

[i olaf, Er i ti fod yn gynnhyrfiol mewn
|

eddi, mae yn bossibl i'th galou fod heb ei

pdi i fyny i bwyso ar Dduw am attebiad

[ol gweddi. Dyma y pryd y gweddiwn
wn ffydd, pan ddaliwn y fath afael ar
uw, fel ag i ddisgwyl wrtho, ac ymor-
wys arno am y drugaredd a geisiwu gan-
5. Yn awr, o roddi y rhai hyn oll ynghyd,
ìlli ddyfod i benderfyniad am y cwestiwn
wn llaw. Os wyt mewn ystâd gyfam-
dol, ac heb fod yn gorwedd mewn un
hod gwybyddus yn ddiedifeiriol ; os wyt
taer weddîo, a than gredu yn Nuw, fel

i ymorphwys arno am atteb, er dy am-
chynu â llawer o wendidau ac ammheuon,
ddiau ti elli, heb ryfyg, beuderfynu fod
rugaredd sydd yn dy gael yn yr "agwedd
laidd hon o ddisgwyl wrth Dduw, yn
od fel atteb grasol i'th weddi. Nid ydym
ofui agor Uythyr pan fyddo ein henw
yr arysgrifen yn ei bennodi i ni. Chwil-
r addewidion, a thi a'u cei Jiwynt wedi
pennodi i ti, sydd yn gweddîo yn y modd
ja, fel wrth dy enw.

PENNOD XXVII.
nwysiad cyntaf gweddio bob amser yn cael ei
iangos, a'i fod yn cyrhaedd i gymmaint a
iceddio ym mhob peth ; apha ham y dylai ein
\ûi faterion a yn gweithredoedd gael eu cylchynu
fewn i

yr ddyledawydd o weddi.

|:di myned trwy y ddyledswydd o weddiyn
jredinol, deuwn yn awr i âgor yr amryw
Ighenau yn yr aunogaeth, y rhai ynghyd
juânt hyfforddiad rhagorol i'r Oristion;
byflawni y ddyledswydd yn well. Yn
l y mae yr apostol yma yn dysgu, nid yn
y y Cristion, pa fodd i weddìo, ond hefyd
^einidog pa fodd i bregethu, am ei fod,

I yn ymfoddloni ar ddywedyd wrthynt
ijiyledswydd, a'u gadael 'felly i'w medr eu
iain i'w thrin, oncl er mwyn rhwyddhau
Iwaith iddynt, yn cyssylltu y fath gyfar-
\ldiadau, ac yn llinellu eu copi felly iddynt,
p&i nid hawdd y methaut yn y cyflawn-

I

Y mae y pregethwr hwnw sydd yn
íimhell rhyw ddyledswydd, er mai nid
;
a sel mawr, ond heb nodi allan y ffordd
gwneuthur, yn debyg i un a ddygai

' n at ddrws clöedig, ac a barai iddo fyned
3wn i'r t, ond heb roddi iddo agoriad
ddadgloi; neu i un a ddanfonai liaws i'r

)•, ond heb roddi iddynt fenthyg un llen
«rluniad (chart) i'w cyfarwyddo yn eu hynt.
>»üd i ddyfod at y cyfàrwyddiadau

; y
> ut yn chwech. Dechreuwn gyda'r cynt-

J
1. Y pryd i'r ddyledswydd hon—bob

Ü-er; ac y mae i hwu ystyr driphiyg.

laf. Y mae gweddio bob amser yn gym-
raaint a phe dywedasai, " Gweddiwch ym
mhob peth ;" yn ol ei gynghor mewn lle arall,
" Ym mhob peth, mewn gweddi ac ymbil,
gyda diolchgarwch, gwneler eich deisyfiadau
chwi yn hysbys ger bron Duw ;" Phil. vi. 6.

Y mae gweddi yu ddyledswydd gatholig, a
pha un, megys â gwregys, yr ydym i gylch-
ynu ein holl faterion. Y mae i fod fel bara a
halen ar ein bwrdd, pa beth bynag arall fyddo
genym i'n pryd bwyd, nid anghofir y rhai
hyn. Pa beth bynag a wnelom, neu a fynem
gael, bydded fach neu fawr, y mae gweddi
yn angenrheidiol. Nid oes i ni fod fel pag-
aniaid, a weddiant at eu duwiau am rai
pethau, ond nid am y lleili ; os tlodion, hwy
weddient am gyfoeth ; os cleifion, am iech-
yd; ond am bethau da y meddwl, megya
amynedd, boddlonrwydd, a rhinweddau er-
eill, hwy feddylient y gallent dori iddynt
eu hunain yn dda ddigon, heb flino mo'r
duwiau am eu cymmhorth. Yr oedd y pryd-
ydd, dybygid, o'r meddwl yma, pan ganodd
fel hyn :

—

Hoc satis est orare Jovem, qui donat et aufert

:

Det vitam, det opes, annimun mi aquim ipse
parabo.

Os Duw rydd i mi gyfoeth ; os f einioes a fyrhâ

;

^is ceisiaf ragor ganddo; mi wnâf fy hun yn dda.

O ! mor talch yw anwyoodaeth ! Ehoed
Duw y peth lleiaf, ac fe wna y dyn y mwyaf

!

Ond nid yw eu hynfydrwydd hwy i'w
ryfeddu yn gymmaint ag anghrefydd llawer
yn ein plith ni ein hunain, a'broffesant
wybodaeth o Dduw, ac sydd ganddynt
oleuni ei air i'w cyfarwyddo pa addoliad i

roddi iddo. Y mae rhai mor auifeilaidd yn
eu gwybodaeth, fel mai prin y gweddiant ar
Dduw am ddim ; ac ereill, nid am bob peth.
Fe allai eu bod yn edrych ar faddeuant
pechod ac iachawdwriaeth eu heneidiau, fel

ffrwyth ar ganghenau uchaf pren, allan o
gyrhaedd eu braich eu hunain ; am hyny, yr
awr hon ac yn y man, hwy roddant rhyw
weddíau lled ysgeifn at Dduw am danynt
Ond am bethau amserol sydd i'w gweled fel

yn crogi yn îs, meddyliant y gallant gyr-
haedd y rhai hyn â'u diwydrwydd eu hun-
ain, heb osod yr ysgol o weddi i ddringo
atynt. Pe gwelid rhai, mor brysur ydynt
yn llunio eu dichellion, ac mor anfynych
mewn gweddi, nis gellid ìlai na meddwl eu
bod yn disgwyl eu diogelwch oddi wrth eu
cyfrwysdra eu huuain, ac nid rhagluniaeth
Duw. Neu pe creffid, mor galed y gweith-
iant yn eu gweithdy, ac mor ddioglyd ac
anfynych y maent ar weddi yn eu hystafell,

am fendith Duw ar eu llafur, byddai raid
penderfynu fod y gwýr hyu yn addaw cyf-

oeth iddynt eu hunain, yn fwy trwy eu
hymdrech eu hunain na thrwy haelioni

dwyfol. Mewn gair, rhaid mai rhyw achos
mawr a fydd, i ddwyn aml un ar ei liniau o
flaen Duw mewn gweddi. O bossibl, pan
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fyddo ganddynt ryw anturiaeth anghyffred-

in mewn llaw, ym niha un y maent yn dis-

gwyl rhyw wrthwynebiad cryf, neu anhaws-
der mawr, mewn aclios o'r fath caiff Duw
eu clywed wrth ei ddrws, o blegid yn awr y
jnae eu doethineb wedi pallu, ac ni wyddant
pa le i droi. Ond am ddigwyddiadau mwy
cyffredin eu bywyd, meddylianty gallant eu

rheoli wrth eu hèwyllys, ac felly änt heibio

i ddrws Duw, heb ofyn ei addysg na'i gym-
mhorth. Fel hyn y rhed un i' w fasnach, a'r

llall i'w faes, heb ystyried fod dim i Dduw
wnenthur yn eu gorchwylion. Os bydd
taith hir o'u blaen, ar dir neu fôr, lle y mae
peryglon a damweiniau hynod yn ymgyn-
nyg i'w meddyliau, yna fe gaiff Duw eu cyf-

eillach. Ond os gartref, neu yn ymarfer a'u

gorchwylion cyffredin, nid änt i ymofyn am
aden raglunîaethol Duw i gysgodi drostynt.

Nid gweddio bob amser yw hyn. Gan hyny,
os mynit fod yn Gristion, paid a rhanu feí

hyn â Duw, gan roddi negeseuon mwyaf dy
dy fywyd iddo ef, ac ymddiried i ti dy hun am
yrhailleiaf; ond cydnebydd Dduw yn dy
holi ffyrdd, ac na phwysa ar dy ddeali dy
hun. Wrth hyn, ti a roddi icldo ogoniant ei

ragluniaeth gyffredinol, yn yr hon y mae yn
cylchynu ei holl greaduriaid, a'r cwbl o'u

gweithrediadau. Megys nad oes dim yn
rhy fawr, i fod uwch law ei allu ; felly nid

oes dim yn rhy fychan i fod is law ei ofal.

Y mae ýn Dduw y dyffrynoedd, fel y myn-
yddoedd

; y mae ganddo ofal am aderyn y
tô ar y berth, ac am y gwallt ar ein pen.

Ac nid yw hyn yn ddim lleihâd bri i'w fawr-

hydi gogoneddus, mwy nag oedd iddo eu

gwneuthur ar y cyntaf. Nag e, yn y modd
yma fe fydd i ti nid yn unig roddi ei

ogoniant i Dduw, ond dy ddiogelu dy hun
;

o blegid nid oes un amgylchiad yn dy holl

fywyd mor fach a diystyr fel nad allai fod,

pe attaliai Duw ei ofal a'i ragluniaeth, yn
achlysur o bechod neu berygl i ti. Ac y
mae yr hyn sydd yn dy roddi yn agored i'r

rhai hyn yn galw arnat i geisio Duw yn
amddiffynwr. Yn gyntaf, y mae y digwydd-
iad lleiaf yn ddigon i fod yn achlysur o

bechod. Y mae lle i ni weled beunydd,
trwy y fath ddrws bychan y mae pechod
mawr yn arfer dyfod i mewn. Ni ddarfu i

lygad Dafydd ond digwydd troi ar Bathseba,

a dyna droed y gr yn ebrwydd yn nghrog-

lath y diafol. Onid oes achos ynte i ti

weddio ar i Dduw osod gwyliadwriaeth ar

dy synwyrau, pa le bynag yr elych? ac i

waeddi gydag ef, "Tro heibio fy llygad

rhag edrych ar wagedd?" Nid aeth Dinah
ond i ymweled a'i chymmydogion, " merch-

ed y wlad ;" Gen. xxxiv. 1, yr hyn nid oedd

ond moeBgarwch cyffredin, a gallwn feddwl

na feddyliodd hi nemawr, wrth fyned allan,

am chwareu y butain cyn dyfod adref ; etto,

Och ! ni a ddarllenwn y modd yr halogwyd

hi. Y fath achos ynte sydd genyt ti, cyn

niyned allan, i orchymyn dy gadwraeth
Dduw, fel y cadwer di yn ei ofn o'r bor
hyd yr hwyr. Yn ail, nid oes un amgylc
iad o'th fywyd mor fychan, fel nad <

syrthio ynddo i ryw fawr berygl. Pa nií

a dagwyd a u hymborth wrth eu bwrdd
hunain? a gawsant eu briw marwol

g
drawst o'u t eu hunain ? A wyddost ti be

fydd diwedd unrhyw waith wrth ei df

chreu ? Cafodd Ioseph ei ddanfon gan ei d

i edrych am ei frodyr yn y maes; ac ni fet

yliodd un o honynt ani daith hwy ; etto,

hyn yn achlysur athrist o'i gaethiwed nie*

gwlad ddieithr. Cafodd gweision Iob
lladd gan fellt o'r nefoedd, pan oeddj

allan ar orchwyl eu nieistr. Ym mha le

gelli di fod yn ddiogel, oddi eithrbodllyg

Duw arnat ì Fe all llithrad dy droed wi

rodio, neu dripiad dy geffyl wrth fai^chí

aeth, dori dy esgyrn, ie, dy wddf. ! "yn

y fath angen Duw sydd arnat ti i rwyddb
dy ffordd o'th flaen. Ai efe sydd yn cat

dyn ac auifail ? ac a all fod genyt ti ffyd(

ddisgwyl ei nodded, pan nad oesgenytgal

i'w ofyn ganddo yn dy erfyniadau?

achos sydd gan Dduw i gymmeryd gofali

dy ddiogelwch di, yr hwn nid wyt yn gofí

dim mwy am ei anrhydedd ef.

PENNOD XXVIII.

Yr ail heth cynnwysedig yn y giuedd'io bob

sef gweddio ym mhob cyjlwr, hawddfyd ac

fyd, a -pha ham y mae hyn yn ofynedig.

2. Gall gweddio bob amser gymu
ynddo gymmaint a gweddio ym mliob c

lwr: hyny yw, mewn hawddfyd yn gys

ag mewn adfyd. Felly y mae Calvin

ei ddeall:—"Y mae mewn grym me<

bob amser ; niewn hawddfyd yr un mc

ag adfyd." Yn wir, pan fyddo Duw
cystuddio, y mae yn rhoddi tymmor p
nodol am weddi yn ein llaw : ond i

eango arnom, nid yw efe yn ein rhyddí

ni o'r ddyledswydd, fel y gallom y pi

hyn ei rhoddi o'r neilldu, fel y gwna

teithiwr â'i gochl pan fyddo yr hin

gynnhes. Nid dilledyn gauaf yw gwed

Y mae yn wir ei bod i'w gwisgo y pi

hyny, ond nid i'w throi heibio ynj
llwyddiant. Os mynwch ddal rhai

weddi, y mae yn rhaid i chwi aros mell

tharanau—peidio myned atynt oddi eii

ar ystorm neu dymmestl. Y mae y r

hyn yn debyg i rai adar na chlywir m
gwaedd na'u swn, ond yn neu erbyn rh

hin arw. Nid gweddîo bob ara?er yw h;

Nid gwasauaethu Duw, ond ceisio gwní

elw o Dduw ;
ymweled âg ef, nid fel c

aill, er mwyn ei gyfeillach, ond fel gorm

wr er mw'yn tori rhyw angen preseniv

arfer gweddi, fel y dywedir am ryw bab
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ethu, megys rhwyd i dynu i mewn
ir rodd y byddo arnom ei heisieu

;

!

ian ddelo y pysgodyn i law, ynajmaith
ddyledswydd. Wele, Gristion, gochel

\yn : y mae genyt ddigon o resymau

rn i gadw y ddyledswydd hon ar droed

í amser, bydded dy gyflwr y peth y byddo.

tf. Gweddia mewn hawddfyd, fel y
ddech pan weddîech mewn adfyd.

Ìef Dduw yn awr, fel yr addefo yntau

au y pryd hyny. A oes gyda ni groes-

i'r cyfaìll hwnw, nad yw yn ymweled â

m amser ond pan ddelo i fenthyca.

1. Gweddia mewn llwyddiant, i'th lan-

dy hun oddi wrth fod yn gweddio

m rhagrith, pan oeddit gystuddiol. Fe

1 un weddi yn awr yn dystiolaeth well

dy ddiragrìthrwydd, na rhes gyfan o

iedswyddau a gyflawair mewn adfyd.

lae yn haws canfod a gwahanu rhwng
au wrth oleu dydd nag wrth ganwyil.

JT wyf yn sicr mai mewn hawddfyd y
ÿddir yn oreu onestrwydd a symlrwydd
calonau ninnau mewn dyledswydd.

vn trallod, y mae gan hyd yn oed en-

iu grasol eu hammheuon, mai ceisio eu

kin y maent. Ofnant mai poen a. gwasg-

w gwreiddyn eu cri, hyd nes y cofiont mai

yn eu cystudd y dechreuasant ar y
ith, ond eu bod yn ymhyfrydu yng
ymdeithas Duw cyn i'r helbulon hyn eu

ì ato.

fàd. Gweddîa mewn hawddfyd, fel na

do dy hawddfyd yn fagl i ti. Yr oedd

raim a Manasseh yn frodyr, ac felly y
helaethrwydd ac anghof, ystyr eu henw-

Nid yw llwyddiant yn arfer cryfhau

f ; am hyny, rhybuddir ni mor ddwys i

ìlyd, rhag i ni, wedi ymlenwi, anghofio

v.
" Gwr mawr mewn duwioJdeb," ebe

nard, " yw hwnw y mae y byd llwydd-

ìus yn gwenu arno ac heb ei wawdio a'i

war." O ! mor anhawdd i ddyn gael ei

iio âg ef heb ei feddwi ganddo !
" Gwat-

us yw gwin," medd Solomon; buan y
dd waradwydd ar y neb a fyddo yn rhy

arno : ac felly llwyddiant, ychydig o

mo a'n meddwa ; ac yna, nis gwyddom
oeth yr ydym arno. Y mae hyn wedi

yn fynych yn awr o brofedigaeth i'r

ìu o ddynion. Ni a gawn yn y Beibl

rfod i'r saint gael eu codymau tostaf

f tir tecaf. Noah, yr hwn a welsai fyd

m yn boddi mewn dwfr, cyn gynted agos

y daeth yn iach i dir, dyna efe ei hun
^boddi mewn gwin. Yr oedd calon

J
?ydd yn sefydlog yn yr anialwch ; ond

i:

;

ygad trythyll yn gwibio ac yn crwydro
«i ar nen ei balas. Iechyd, parch, cyf-

m a phleserau, ynghyd â phob peth ag
|d yn fwyniant yma, y maent yn debyg i

íji melus ; nis gallwn gymmeryd ychydig
)'onynt, gan mor foddhaol ydynt i'n har-

;!vaeth anianol ; ac nis gallwn ddioddef

llawer, am eu bod yn gryfion, yn gweithio i

fyny mewn balchder a hyder cnawdol.

Yn awr, meddyginiaeth ragorol yw gweddi

yn erbyn perygl y cyflwr hwn. Yn gyntaf,

Fel y mae yn ysbrydoli ein llawenydd i ddi-

olchgarwch. Llawenydd anianol sy wadd-
odlyd ; ac felly yn troi yn ddrwg. Yn awr,

megys y mae gweddi mewn cystudd yn puro

tristwch y Cristion, wrth ei anadlu allan

mewn griddfanau sanctaidd tua'r nef, trwy

yr hyn y cedwir ef rhag achwyniadau

drwg ar Dduw a thuchanrwydd i'w erbyn

:

felly yma, y mae y Cristion wrth roddi

rhediad ysbrydol i'w lawenydd mewn clod

a diolch i'w Arglwydd, yn cael ei gadw
rhag y dirywiad o lawenydd cnawdol sydd

yn bradychu yr enaid i amryw bechodau

bryntion, pe byddai heb fod yn un ei hun-

an. O'r achos yma y mae yr apostol lago

yn gosod y bibell ddeublyg yma, i'r dym-
mer ddeuryw hon redeg ynddi : " A oes

neb mewn adfyd, gweddied : a oes neb yn
esmwyth arno, caned Salmau ;" Iago v.

Fel pe dywedasai, gweddied yr enaid ad-

fydus rhag iddo rwgnach ; a'r Cristion

llawen, caned Salmau, rhag i'r llawenydd

droi yn llygredig. Hawdd gan ddyn anian-

ol fod yn ddifyr a chellweirus pan fyddon

yn llwyddo : y Cristion yn unig sydd wir

ddiolchgar. Y Salmydd wrth son am for-

wyr yn cael eu gwaredu o ystormydd (oedd

yn eu bygwth â llongddrylliad) a ddywed,
" Yna y llawenhânt am eu gostegu !" Salm
cvii. 30. Ond gali hyn fod, ac etto, heb eu

bod yn ddiolchgar: am hyny, y mae yn
chwanegu ei farn dduwiol, " na foliannent

yr Arglwydd am ei ddaioni !" Yn ail, trwy

weddi y mae yr enaid yn cael ei dwyn i gyd-

nabyddiaeth â byfrydwch uwch nag sydd

i'w gael yn y mwyniant o bethau amser-

ol ; ac felly fe'i hattelir rhag rhoddi bri di-

fesur, am y gyr efe pa le y mae gwell i'w

cael. Y gwir achos fod dynion yn chwyddo
gan ormod tyb am bleserau daearol, yw eu

hanwybodaeth am rai ysbrydol. Yn dryd-

ydd, Y mae gweddi yn ordinhâd Duw i

sancteiddio ein cysuron daearol : "O
blegid y mae pob peth a greodd Duw yn
dda, ac nid oes dim i'w wrthod, os cym-
merir trwy dalu diolch ; canys y mae
wedi ei sancteiddio gan air fDuw a

gweddi ;" 1 Tim. iv. 4, 5. Ac wedi caffael

hyn, gall y Cristion yfed o'r ffrydiau yma
yn ddiberygl. Y mae yr unicorn bellach

wedi rhoddi ei gorn i mewn i'w hiachau ;

ni chaiff Satan y fath awdurdod arno ef i'w

lygru wrth eu harfer, ag y mae yn gael ar

arall sy heb ofyn bendith Duw arnynt. Y
mae gwagder a gwynt ym mhob creadur, a

fâg naws afiach yn y neb a ymbortho arno,

oddi eithr i'r fath effaith gael ei attal

drwy weddi.

4ydd. Yn dy hawddfyd gweddîa, i ddang-

os dy ymorphwysiad ar Dduw am yr hyn
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wyt yn ei fwynhau. Yr wyt yn dal dy holl
drugareddau wrth ewyllys 'da. Yr hwn a
roddodd i ti dy fywyd sydd yn dal dy enaid
niewn bywyd :

" Cuddiaist dy wyneb,"
medd Dafydd, " a bûm helbulus." Yn ddi-
au, y raae yn bryd i Dduw attal ei law pan
yr wyt ti am ddirymu ei hawl. Nid yw y
mwyniant hwnw yn dyfod ond ar ei dro, yr
hwn ni chroesawir drwy weddi. Dywed
Solomon i ni am adenydd sy gan ein trugar-
eddau amserol ; ac os oes dim a dyr flaen-
au y rhai hyn, ac a'u hattaliant rhagehedeg
ymaith, gweddi ydyw. Buasai í)uw yn
fynych yn difetlía

*
Israel, ond fe safodd

Moses yn yr adwy. Yr oedd eu trugareddau
yn fynych ar yr adain ; ond ei weddiau ef

yn attal eu ehedfan. Ni adawai calon Duw
iddo sathru ar ei weddi ef—rhoddi hono i

waradwydd: na, hwy gânt fvw, ond addef-
ant raai gweddi Moses a dyeiodd am eu
bywyd. Yn awr, os gall gweddi dyn duw-
iol lwyddo dros ereill, a chael estyniad i'w
bywydau, er nad oeddyut, lawer o honynt,
o'r rhai goren, yn sicr ynte gall fod o rym
mawr gyda Duw dros y dyn ei hun. Mae
estyniad dyddiau yn cael ei addaw i'r neb a
anrhydeddo ei dad daearol ; ae y mae
gweddi yn rhoddi anrhydedd o'r rawyaf
i'n Tad nefol. Os mjmit gan hyny gael es-

tyniad i'th oes, neu oes unrhyw drugaredd,
paid angliofio talu iddo y deyrnged hon.
lè", a ddymunit drosglwyddo y trugareddau
a gefaist gan Dduw i'th'hiliogaeth ? y ffordd
oreu i ti wneud yw cloi dy feddiannau dan
law Duw trwy weddi. Pa ewyllys bynag a
wnelych di, fe fyn Duw fod yu (executor)
drefnwr. Gall dyn amcanu a bwriadu

;

ond Duw sydd i 'drefnu. Ehwyma ef ; a
dyna y gofal am dy hiliogaeth wedi ei osod
ar un a'i dwg.

5ed. Gweddîa yn awr, fel y gellych, os
bydd raid, ddioddef colli dy lwyddiant.
Pan nas gallo gweddi dycio i gadw rhodd
amserol yn fyw gyda thi, bydd ganddi er
hyny effaith nerthol i gadw dy galon yn fyw
ar ol ei cholli. O ! y mae yn athrist, pan
fyddo meddiannau dyn a'i gysur yn cael eu
claddu yn yr un bedd. Ni ddioddefa neby
golled am ryw fwyniant mor amyneddgar
a'r dyn oedd yn ymarfer â gwedditra yryd-
oedd 'ganddo. Pan oedd lob yn ei gyflwr
blodeuog—ei blant yn fyw a'i lioll fwyniant
yn ei law, yr oedd efe y pryd hyny yn dra
mynych gyda Duw ar y ddyledswydd hon

:

"Efe a fcancteiddiai ei blant bob dydd."
Nid oedd efe yn ymfendithio ynddynt, ond
yn ymofyn bendith Duw iddynt. A gwel-
wch mor gysurus y mae yn sefyll dan ei

golled :
" Yr Arglwydd a roddodd, a'r Ar-

glwydd a ddygodd yraaith ; bendigedig
fyddo enw yr Arglwydd ;" Iob i. 21. Po
rawyaf oedd cri Dafydd dros ei blentyn tra
yr oedd yn fyw, lleiaf o ddagrau oedd i'w
tywallt am dano ar ol ei farw.

AMSER,

PENNOD XXIX.
Y trydydd peth cynnwysedig yn y [gioeddio \

amser] ei fod yn gymmaint a gu-eddio bcunyi
a pha ham y dylem weddio ynfcunyddiol.

3. Gweddio bob amser, gweddîo beuny<
ydyw, pau y mae y Cristion yn dal i fynj
ddydd i ddydd arferiad ddianwadâl (

ddyledswydd hon. Nid gwaith dydd
ond gwaith bob dydd yw gweddí :

"

uydd y'th fendithiaf ; a'th enw a foliaH
byth ac yn dragywydd ;" Salm cxlv. 2.!

oedd hyn yn cael ei gysgodi gan yr aber
beunyddiol, a elwir am hyny, " Yr offr*
bob dydd yu wastadol " (Lcsod. xxix. 3)

trwy yr hyn yr arwyddocawyd ein ]

beunyddiol o geisio trugaredd gan Ddu
drwy Grist. Pan oedd ein Harglwydd i

dysgu i'w ddisgyblion weddio, efe a'baroi
iddynt, nid gofyn bara am wythnos^J
nac am dranoeth, ond am y dydd ])reseuuc
"dyroini heddyw ein bara beunyddiol
yn dangos yn eglur ein dyledswydd" i geû
ein bara bob dydd gan Dduw. A liyny

j|
sicr oedd diben Duw yn rhoddi y niauna J
y fath fesur a'r nad oedd ijenwi eu celloeJ
a'u diwaliu âgystôr am fiVneu wytlinos,oi|
i fod yn rhaii gymmhwys a dogn digonolal
ddiwrnod, fel y cedwid hwy feJly mewnyül
ddibyniad beuuyddiol ar Dduw, ac yr edl
ychent yn feunyddiol ato ef oedd yn cadl
agoriad eu bwydgell. Ac onid yw yr il

angemheidiau yu perthyn i ni a hwythaJ
Y mae ein cyrph mor weiniaid a'r eiddjil
hwythau, ac nis gallant ymgynnal heb yil
borth beunyddiol. Ac onioTaruo ef yr jì
ym yn ymddibynu am luniaeth y dydd il

am orphwysfa y nos ? Ac nid yw "y djl

hwnw ond yn camfarnu am ystâd ei eual
sydd yn tybio y gall efe fyw neu gynnydc
ar ei bryd ddoe heb adnêwyddu eigymmttl
deb á Duw heddyw. Fe dybiai y ìam fodl
plentyu suguo yn glaf, pe gadawai loûyc
i'r fron am ddiwruod cyfan. Felly y ge
dithau farnu nad yw dy enaid yn ei le, p
y medri fyw am ddiwrnod heb ddeisyf yi
borth ysbrydol mewn gweddi. Os nad y
dy angenion yn ddigon i gadw cerbycìr
ddyledswydd ar olwynion ; etto, gallai

pechodau yr wy t o'r newydd yn eu gwneuti
ur dy yru yn feunyddiol i gyfaddef a gofj

maddeuant. Yr ydym dan orchyiuyn
beidio gadael i'r liaul fachludo ar ein di

ofaint yn erbyn ein brawd. Ac a feiddiw
ni, sy bob dydd yn haeddu digofaint Du^
adael i'r haul fachludo cyu i'r yn
hwnw gael ei wneud i fyny rhwng Duw
uinnau / Mewn gair, y mae gan bob diw
nod ei drugareddau newyddion: "1
phalla ei dosturiaethau ef : bob bore y de;

ant o newydd ;" Galar. iii. 23. Y mae
trugareddau newydd hyn yu peri dyled ne\

ydd ; ac y mae Duw yn dangos i ni ffoit

taliad, sef teyrnged o fawl. Heb hyn, o
gallwn ddisgwyl defnydd sancteiddiedig
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t. Fe nodir hwnw gan bawb yn ddyn
edig, sydd yn bwyta ei fwyd ac heb

liolch ; ac fe'i cyfritìd yn esgus ynfyd,

wedai ei fod wedi rhocìdi diolch ddoe,

affai hyny wasanaethu am y pryd yma
Y mae genym fwy o drugareddau

ydd i ddiolch am danynt nag sydd yn

ú gosod ar ein byrddau. Yr ydym yn
trugareddau, yn anadlu trugareddau,

rhodioardrugareddau ; nidyweinholl
1 ond ymdaith oddi wrth un drugar-

gael ein croesawu gan y llall. Fel y
un llian, dyna un arall yn cael ei osod

idd newydd. Yn awr, a yw Duw bob
yn eneinio ein pen âg olew îr, ac ai

Id i ninnau ei goroni yntau â moliant

Id ? Nid äf i ymhelaethu ar y pwngc
r fynych y dylai Cristion weddio mewn
od : o leiaf, rhaid iddo ddwywaith,
re a hwyr. Ehaid i weddi fod yn ag-

y bore ac yn glo y nos. Nid ydym yn
angos fel Cristionogion os nad ydym
or ein llygaid â gweddi wrth godi, ac

cau drachefn â'r un agoriad with or-

i lawr y nos^Y mae hyn yn atteb i'r

1 boreuol a^firydnawnol dan y gyf-

yr hyn, er hyny, oedd wedi ei orchy-

felly, í*l ag i adael lle i'r aberthau

Ddd ereill, a allai eu sel eu cynnhyrfu !

hoddi. Gweddia mor fynych ag y
|

heb law hyny, tra na bycldo i'th add-

,u gau allan ddyledswyddau angen-

ol dy alwedigaeth : po mynychaf,
f y croesaw. Yr ydym yn darllen am
Id wrth y gwaith seithwaith yn y
; ond bydd sicr o beidio lladrata dim
riau pennodoloddi ar dy Dduw : "Da
oliannu yr Arglwydd, a mynegiybore
y drugaredd, a'th wirionedd y nos-

iau ;" Salm xcii. 1, 2. YmaeDuwyn
i ac yn Omega. Cymmhwys yw i ni

reu a diweddu y diwrnod gyda mol-

I hwn sydd yu ei ddechreu a'i ddiw-
â'i drugaredd. Wele, Gristion, dyma
yledswj'-dd yn eglur o'th flaen. Fel y
b gael gan Dduw lwyddo dy lafur yn y
a melysu dy orphwysdra yn y nos, cy-

y ddau ynghyd â'th addoliadau boreu-
Dhrydnawnol. Yr hwn nid ydyw yn
u am neillduo rhan i Dduw o amser y
, y mae nid yn unig yn ysbeilio Duw

ddo, ond y mae yn ei golledu ei hun yr
Rdiwrnod wedi hyny, trwy fod heb y
Ith a allai ei weddi dynu i lawr o'r nef

lorchwylion. Ac y mae yr hwn a gauo
fcaid y nos heb weddi, yn gorwedd i

lcyn cyweirio ei wely. Y mae yn debyg
Iben ynfyd mewn gwersyllfa, a ä i or-

ws cyn gosod y wyliadwriaeth er ei ddi-

Irch. Duw yw Ceidwad ei bobl ; ond a
wrow ddisgwyl ei gadw ganddo sy heb
Irmyn ei hun i gadwraeth ei ragluniaeth
vfol ? Y mae yr angylion, ar ei air ef

,

Rwersyllu o amgylch trigfanau ei saint

ef ; ond megys y mae y tabwrdd (drum)
yn galw y wyliadwriaeth ynghyd, felly yn
wir y mae Duw yn disgwyi geuym ninnau,
drwy daer weddi, ofyn ganddo eu gwein-
idogaeth a'u gwasanaeth hwynt o'u ham-
gylcb.

Terfynaf hyn o ymddiddan â rhybudd
perthynasol yn eich arferiad beunyddiol o'r

ddyledswydd hon.

Rhybudd. Gwylia rhag i'th gyflawnîad
gwastadol beunyddiol o weddi ddirywio i

ífurfioldeb difywyd. Yr hyn a wnawn yn
arferol yr ydym yn dueddol i'w wneuthur
mewn dull cyífredin ac ysgafu. Cristion

gwerthfawr yw hwnw sydd yn dal i fyny ei

arferiad o weddi, ac heb fyned yn ddefodol,

i weddio o ddim ond arfer. Nis gellir dal i

fyny rym crefydd, heb gadw dull a threfn
allanol yn ei hymarferiadau ; ac etto, peth
tra anhawdd yw peidio myned yn fíuríìolyn

y dyledswyddau hyny yr ydym yn ymarfer
â hwy yn feunyddiol. Y mae llawer sydd
yn daclus a diílyn iawn pan y mae ei gwisg
yl am danynt, er hyny yn ddigon swga pan
fyddont yn eu dillad bob dydd. Felly ar

ddydd ympryd neu Sabbath, y mae ein

calonau ninnau, o bossibl, yn cael eu cyn-

nhyrfu i ryw ddifrifwch ac ysbrydoldeb a
fyddo yn gweddu i'r ddyledswydd o weddi,

;
wedi cael eu dal âg arsw}rd megys gan yr
amser mor gyssegredig, a chan bwys anghy-

í ffredinol y gwaith. Ond Och ! yn ein dyl-

edswyddau bob dydd yr ydym yn rhy ys-

|

gafn ac annhaclus. Ymosod, gan hyny,
Gristion, â'th holl egni, i ddal i fyny fyw-

I yd a bywiogrwydd dy ysbryd yn dy agosâd

j

beunyddiol at Dduw. Bydd mor ofalus i

' gael awch ar dy rasusau cyn gweddi, ag wyt
1

i gael awch ar dy gylla cyn pryd bwyd.
Ymgais am ddyfod mor newynllyd at y
ddyledswydd yma ag i fwyta dy giniaw a'th

swper. Yn awr, nid oes moddion ara hyn,

tebyg i osod gwyliadwriaeth sanctaidd ar dy
galon yn holl ystod dy fywyd. Yr hwn a

wylia ar ei gaíon trwy y dydd yw y tebycaf

o'i chael yn barod ac mewn hwyl i weddi y
nos, tra y mae rhodiad diofal yn magu
gweddio dioglyd. Galw i'th feddwl ynfyn-
ych yn y dydd y gwaith sydd yn dy aros yr
hwyr. Yr wyt i agosau at dy Dduw, ac fe

bair hyn i ti ofni gwneuthur dim yn y diwr-

nod a fagai anhwyl ynot, neu euogrwydd,
erbyn y delych i ymddangos ger ei fron.

Nodedig yw geiriau yr apostol yn 1 Pedr
i. 1 7. Os ydych yn galw ar y Tad, yr hwn
sydd heb dderbyn wyneb yn barnu yn ol

gweithred pob un, " ymddygwch mewn ofn
dros amser eich ymdeithiad." Fel pe dy-

wedasai, A ydych yn meddwl gweddio ?

Yna, edrychwch at holl ystod eich rhodiad,

ar iddo fod yn ofn yr Arglwydd ; onid ê,

ni bydd genych fawr o galondid i weddio,

nac o obaith cael croesaw ganddo : o blegicí

y mae efe yn barnu am y rhai sydd yn
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gweddio, nid wrth eu gweddiau yn unig,
oud wrth eu gweithredoedd hefyd a'u rhod-
iad.

PENNOD XXX.
é-m saeth weddi—ei natur, ei defnydd rhagorol,

a'i diben.

2. Y mae yr ail gangen, yng nghyfarwydd-
yd ýr apostol i weddio, yn caulyn, yr hon
Bydd yn golygu yr amryw fath o weddi sydd
i'w harfer gan y Cristion. Megys y mae
efe, mewn perthynas i dymmor, i weddio
bob amser, felly, o ran yr amryw fath neu
yrhywiau o weddi, y mae efe i weddio â
phob rhyw weddi a deisyfiad. Yn awr, y
mae y " pob " yma i'w ystyried ddwy ffordd.
laf. Pob math o weddi. 2il. Pob defnydd
gweddi.

Dechreuwn gyda'r cyntaf ; ac y mae y
pen hwn yn syrthio dau amryw wahaniaeth-
au. (taf.) Y mae gweddi yn ddisymmwth
a saethedig ; neu yn rheolaidd ac mewn
trefn.^ (2il.) Y mae yr un sy reolaidd yn
cael ei chyflawni, naill ai yn unigol gan un
wrtho ei hun, neu yn gydunol âg ereill.

(3ydd.) Y mae gweddi gydunol naill ai yn
neillduol yn y teulu, ai yn gyhoeddus yn y
gynnulleidfa. (4ydd.)" Y mae gweddi un-
igol a chydunol, neiílduol a chyhoeddus,
naill ai ar achosion cyffredinol ai anghyffred-
inoi.

(laf.) Saeth-weddi, yr hon nid yw ddim
arall ond dyrchatìad yr enaid at Dduw ar
ryw achlysur disymmwth a phwysig, gyda
math o adroddiad byr, etto bywiog, o'n dy-
muniadau wrtho. eithiau, y mae llefer-

ydd ynddi ; weithiau, dim ond ochenaid oddi
wrth ddirgel weithrediadau calon rasol. Fe
ellir saethu y picellau hyn i'r nef heb arfer
bwa y tafod. Y fath yma o weddi oedd
hono o eiddo Moses a swniodd mor uchel
yng nghlust Duw, fel y gofynodd iddo, u Pa
ham y gweiddi arnaf ?" Ecsod. xiv. 15.

Nid ydym yn darllen ddarfod iddo lefaru
cymmaint a gair. Ac nid amser ydoedd
iddo y pryd hyny i gilio ac ymroddi i

weddi yn rheolaidd ac niewn trefn, fel y
byddai arferol ar amserau ereill ; o blegid
yr oedd y gelynion wrth ei gefn, a phlant
Israel yn ymdyru yn ei gylch, gan duchan a
rhoddi eu gwaed i'w erbyn, am iddo eudenu
o'r Aipht i syrthio i'r fath fagl, lle nas gall-

ent ddisgwyl dim ond colii eu bywydau,
naill ai yn y môr ai trwy ddwylaw yr Âipht-
iaid. Hyn yn ddiammheu a wnaeth i Moses
yn ebrwydd anfon ei erfyniadau i'r nef, trwy
law rhyw saeth weddi fer, y genad sicraf a
chytìymaf yn y byd ; a'r hon a ddug iddo
atteb buan a llwyddiaunus, fel y cawn yn
adn, 16, Fel hyn y darfu i Neheiniah hefyd

ar einau y brenin wrtho, anfon gweddi
at Dduw, rhwng gofyniad y brenin a'i at
yntau ìddo

: "A'r brenin a ddywed(
wrthyf, Pa beth yr wyt ti yn ei ddymui
Yna y gweddiais ar Dduw y nefoedd, Ac
a ddywedais wrth ybreniu," &c; Nehem
4. Mor fuan yr aeth y gwr duwiol hwn
nef ac yn ol, mewn llai na munyd, y mae
debyg, heb ddan^os diffyg moesau, dr
beri fr brenin ddisgwyl atteb ! Weithi
chwi gewch y saint yn llunio eu dyinum
au i ychydig eiriau bywiog a serchiadol
rhai a ehedant gyda grym sanctaidd
gwefusau i'r nef, fel saeth o fwa. Feily
hen Iacob, pan oedd yn aufon ei feibion -

waith i'r Aipht ac wedi darparu at eu ta
gyda'r gofal callaf (trwy roddi y dau cj
maint o arian ac anrheg ddewisol yn eu 11*

i ddiddigio llywydd y wlad), fel y gal
hefyd rwymo y nef o'u hochr, y mae yn
adlu allan y saeth weddi hon :

" Duw H(
alluog a roddo i chwi drugaredd ger bron
gwr, fel y gollyngo i chwi eich brawd
all, aBeniamin ;" Oen. xliii. 14. A Dafy
yntau, pan glybu fod A^ophel yn ngln
fwriad Absalom, a ollyngodd y 3aeth hô
i'r nef a ddaeth ar ben yr adyn hwn
" O Arglwydd, tro attolwg gynghor Ahi
phel yn ffolineb ;" 2 Sam. xv. 31. Y ft

yma o weddio oedd yn ngolwg Dafydd p
y dywedodd, " Seithwaith yn y dydd yr

)
wyf yn dy glodfori ;" JSalm cxix. 164. fl

fel pe buasai ganddo saith o oriau gosodec
i'r ddyledswydd hon bob dydd, fel y myi
y Pabyddion, er mwyn ffafrio eu saith a
canonig hwy ; ond yn hytrach rhif terfj

edig sydd yma am un annherfynedig

:

felly y mae yn cyrhaedd i gymmaint a hy—Ei fod yn dra mynych yn y diwrnod
clodfori Duw, wrth fod ei galon rasol
cymmeryd amnaid oddi wrth bob rhaglu
iaeth i droi tua'r nef ar y neges hwn
weddi a mawl.
Yn awr, i fyned trwy y rhyw hon

weddi, ni châf ond dangos,
1. Pa ham y dylai y Cristion (heb law

oriau pennodol i weddi, ym mha rai y m;
yn dal cymdeithas mwy arbenig â Din
droi at ddrws Duw yn achlysurol, a phrysu
i'w ydd yn awr ac yn y man (beth byni

y bo arno) trwy yr anadliadau saethedig hj

o'i galon. O blegid y mae hon yn fath

wecldi na raid iddi rwystro y Cristion, n
annhrefnu dim ar ei orchwylion ereilí

yw efe ar daith ? Fe all fyned i'r nef yn

;

ehediadau byrion hyn, ac heb fod gam peî

ach yn ol yn ei ffordd o'r achos. A yw
ar waith yn y maes 'ì Nid yw raid i'r ara'.

sefyll o achos hyn. Megys nad w y wei

glawdd yn waeth am yr hyn a sugnay wei

ynen o'i blodeu, felly nid yw achosion byd i

gwr ddim pellach ar ol o herwydd y defuyd

ysbrydol a wna enaid grasol yn y modd yn
o honynt.
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DOSB. I.

/rheswm cyntaf a ellir ei gymmeryd

i wrth Dduw ;
yr liwn, i ddangos ei hotf-

mawr yug ngweddiau ei blant, sydd yn

ael ei ddrws yn wastad yn llydan agor-

fel, pa bryd bynag y bydd genym ond

>n, ac y byddwn mor fwyn a throi i mewn
nweled âg ef â gweddi, boed ddydd boed

L y mae i ni groesaw. Nag e, y mae efe

i'yn unig wedi rhoi i ni ryddid, ond yn

losod yn orchymyn arnom adael iddo

wed mor fyuych ag y byddo yn bossibl

li wrthym. Y mae yn erchi i ni "weddîo

ddibaid;" 1 Thes. v. 17. Drachefn,

eth bynag a wneloch ar air neu ar weith-

i, gwnewcíi bob peth yn enw ein ílar-

rydd Iesu, gan ddiolch i Dduw a'r Tad

ryddo ef ;" Col. iii. 17. Beth yw meddwl
adnodau hyn, ond bod i ni gymmeryd

p achlysur a ddwg ei Ysbryd a'i raglun-

ith ef at ein llaw, er codi ein calonau ato

wn gweddi ? Ac a dybiwn ni, ond i ni

nlinio wrth droi allan y boreu, pe baem

p feddwl mwy am Dduw nes y delo ein

ich o weddi yn yr hwyr, y pasia hyn gyd-

ìef am weddîo yn ddibaid ? Fan archo y
ì i'w fab sydd yn byw oddi cartref, adael

io glywed oddi wrtho mor fynych ag y

ddo modd, er nad yw yn disgwyl am hir

,hyr oddi wrtho gyda phob cenad a ddelo

íordd hono, etto, y mae yn edrych am ryw
byr o gofia o'i ddyledswydd ; ac fe fydd

ny yn dderbyniol nes y caffo seibiant

^y i ysgrifenu ei feddwl yn llawn. Y
,e Duw yn erchi gweddio yn ddibaid

j awr, fe yr nas gallwn fod ar ein glin-

i bob amser mewn difrifol gyflawniad o'r

yledswydd ; ond y mae efe am hyn yn

fcwyl clywed o hyny yn fynychach oddi

tbym yn y cofion yma
;
pa rai y cawn

ilysuron beunyddiol i'w danfontrwy ddi-
ryddiadau rhagluniaeth ; a pha rai y mae
Ysbryd Glân, fel ein cenhadwr, yn sefyll

barod i'w dwyn ato.

DOSB. IIc

2. Oddi wrth ddefnydd rhagorol saeth-

tddîau yn holl ystod bywyd y Cristion.

llaf. Y maent o ddefnydd rhagorol i'w

sod yn erbyn picellau disymmwth y di-

)1, a deflir ganddo i'n meddyliau; Peth
yfedd fyddai pe b'ai Satan heb fod yn
ysur gyda'r goreu o saint yn y fíbrdd hon.

d oes neb mor bur na faidd yr ysbryd

an roi cais ar ei ddiweirdeb ; a phan fo ei

jmtasiynau ef unwaith wedi lliwio ein

j'chymmyg, y mae yn anhawdd eu sychu
liaith, cyn iddynt fyned mor ddwfn ag i

jjael rhyw orlliw brwnt ar ein serchiadau.

|q awr, pan fo y fath bicell o uffern wedi
ijsaethu trwy dy ffenestr, y ffordd oreu i ddy-
i 1 allan o'r brofedigaeth yw i tithau daflu

ji bicellau i'r nef mewn saeth-weddi dduw-
L Y mae ein Hiachawdwr wedi dysgn
w ddisgyblion drin yr árf yma; " Gweddi-

wch nad eloch i brofedigaeth."
^
Yn awr,

pan nas gelli dynu y cleddyf hir o weddi

reolaidd, dos at y dagr byr o saeth-weddi

;

ac â hwn, os yn llaw ffydd, ti elli wànu dy
elyn i'r galon. Yr hwn ar un weddi fer i

Dafydd a allodd ynfydu Ahitophel—oracl
am gyfrwysdra—fe all somi y diafol hefyd ;

ac fe wna ar dy weddi fíÿddiog di :
" Oer-

ydded yr Arglwydd dydi, tíatan" (ebe

Crist) ; Zech. iii. 2. Y mae yn bryd bellach

i Satan ffoi, pan yw y nef wedi cymmeryd
larwm ; megys pan fo lladron o amgylch t
i'w ysbeilio/a'r rhai oddi mewn yn curo

tabwrdd, neu yn rhoi bloedd gref am gym-
mhorth, hwy a redant ymaith yn ebrwydd.

A phe byddai Duw er dy brofi heb ddyfod

ar yr alwad gyntaf i'-èh waredu rhag y gor-

meswyr hyn, etto fe fydd i'th waith di yn
gwaeddi allan (os yn wresog o'r galon) dy

ìanhau oddi wrth fod yn gydsyniwr â'u

drygioni.

2il. Y maent yn foddion arbenig i farw-

eiddio serchiadau y Cristion i'r byd, un o'r

gelynion gwaethaf sydd ganddo i'w erbyn
;

o herwydd y mae yn llindagu yr enaid, yn
tev/ychu ysbrydoedd y Cristion, ac yn newid

hyd yn oed ei wedd. Pwy ond dynion yn
meirw sydd yn arogli o'r ddaear, ac yn
dwyn ei lliw yn eu gwynebpryd ? Y mae
gras yn gwanhau yn ddiaros lìe y bo y galon

yn arogli yn drwm o'r byd. A pha beth

yw gweddi ond dyrchafiad y galon o'r byd
i'r nef ? Pe baem yn fwy mynych yn y
dydd yn sugno i mewn, megys awyr iachus,

a dylanwadau newyddion o ras oddi wrth

Dduw, ni byddai yn bossibl i'n hysbryd-

oedd gael eu gwenwyno mor dost gan fedd-

ylfryd bydol.

Pan ofynwyd i un, ai nid oedd yn rhyf-

eddu trefn hardd-deg rhyw d gwych ? At-

tebodd, nac wyf ; o blegid yr wyf wedi bod
yn Ehufain, lle y mae adeiladau gwychach
i'w gweled. Felly, pan fo Satan yn dangos

pleserau neu drysorau y byd i'r Cristion, er

mwyn denu ei serchiadau i ynfydu arnynt,

gall ei enaid grasol atteb, yr wyf wedi bod

wrth borth y nef ; nid oes awr o'r dydd nad

wyf yn mwynhau gwell na'r rhai hyn mewn
cymdeithas a m Duw.

DOSB. III.

3ydd. Y maent yn cadw calon y Crist-

ion mewn hwyl sanctaidd at gyflawniad

mwy rheolaidd o'r ddyledswydd. Y dyn a

fo mor nefolaidd yn ei orchwylion daearol,

fe fydd o hyny yn llai bydol yn ei rai nefol.

Ymadrodd melus gan wr duwiol wrth farw

oedd, ei fod ar newid ei le ond nid ei gym-
deithas. Y Cristion a fo yn hygyrch yn y
saethweddiau hyn, pan elo efe at weddi yn
fwy rheolaidd, uid yw yn myned oddi wrth

y byd at Dduw, ond oddi wrth Dduw at

Dduw ; oddi wrth olygiad byrach arno at

un mwy sefydlog. Tra y mae un arall yn
gadael heibio ei gyfeillach â Duw ar ol ei
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ymweliad boreuoi, ac yn aros megvs o'i
wydd hyd oni elwir ef gau ei gyflawniad
arferedig. O ! raor anhawdd fydd i'r fath
un weddio â clialon nefolaidd ! Yr hyn yUenwoch chwi eich llestr âg ef, sy raid i

chwi ddisgwyl gael o hono. Üs dwfr a roir
i raewn, nis gallwn heb wyrthiau feddwl
cael gwinallan. Beth ! a wyt ti trwy y dydd
yn Jlenwi dy galon â daear (Duw heb fod yu
dy holl feddyliau), ac a ddisgwyli di gael
nefoedd allan o honi yn yr hwyr ì

' Os raynit
gael tân i'th aberth prydnanol, paid a'i
ddisgwyl megys yn wyrthiol o'r nef, ond
Jlafuna 1 gadw hwnw sydd eisoes ar dy allor
heb ddiffodd

; ac nid oes uu ífordd well i

hyn na'i borthi â'r tanwydd yma o saelh-
weddiau.

DOSB. IV.

4ydd. Y raaent o ddefnydd rhagorol i ys-
gafnhau unrliyw systudd mawr a fyddo yn
gwasgu ar yr enaid neu y corph. Tra v mae
ereill yn eistedd yn ddigysur, yn malurio
eii heneidiau, ac yn treulio eu hysbrydoedd
â u meddyliau athrist eu hunain, v mae yr
edyn gan y Cristion i ehedeg uwch Jaw ei
ofidiau, ac i saethu ei enaid i'r nef, allan c
dwrf a swn ei flinderau. Pa fodd y gall efe
fod yn hir yn ddigysur, yr hwn pan fo dira
yn dechreu ei ílino, nid yw yn gadael iddo
weithio a bytheirio yn ei feddwì, fel draen
yn y cnawd, ond yn ebrwydd yn rlioi goll-
yngiad ìddo trwy ryw fyfyrdod nefol, neu
weddi ffyddiog at Dduw. Ni buasai yn
bossibl i Iob sefyll dan bwys y newyddion
trymion oedd yn dyfod ato ar gefnau eu
giJydd, pe buasai ei feddyliau heb ddal ar
un testyn arall ond ei gvstudd. Ond gan ei
fod yn gallu dyrchafu ei galon at Dduw •

\r Arglwydd a roddodd, a'r Arglwydd a
ddygodd ymaith ; bendigedig fyddo enw yr
Argiwydd ;" fe roddodd yr un rayfyrdod
neu y saeth-gyfìes dduwiol yraa iddo es-
rawythdra anghyrumharol. Ýn wir, mewn
trallodau a fo yn ilym acaugerddol, nid ara-
ser ydyw am ymddiddanion hir; nis gall ycreadur druan ddal allan mewn gweddi
faith fel amser arall. Pan elo yr ymladdfa
yn boeth, a'r fyddin i ymladd law-law â'u
gelynion, nid oes amscr ganddynt i lwytho
eu gynau mawrion ; eu cleddyfau byrion ypryd hwnw a wnânt y gwasanaeth goreu.Yn ddiau, felly y mae yn yr achos hwn

; ymae y creadur druan, fe alìai, yn teimlo ei
gorph yn wan, a'i ysbryd yn orthrÿmedin-
gan brofedigaethau, y rhai a ergydia Satan
arno

;
fel raai y cwbl a all efe wneutlmr

yw anadlu gweddi fer a phrysur ; cyrchu
ochenaid gan y boen y raae yn deiralo, ac
yna saethu erfyniad i'r nef i alw Duw i'w
gymrahorth. A gwyn ei fyd y dyn sydd â'i
gaweJl yn Uawu o'r saethau hyn. Ni a wel-
wn fod Crist yn ei ing yn dewis gweddio yn
fynych yn hytracli nag yn hir : " Os w
bossiblj aed ,y cwpan hwn heibio oddi wrtbyf

;

etto, nid fel yr ydwyf fi >n ewyllysio,
fel yr ydwyt ti ;" Mat. xxvi. 39. Y s!
weddi fer hon y raae vu anfon i'r nef
gwaith, gydag ychydig orpliwysiad rb
y naill weddi a'r Ihdl, <<a chafodd ei ldaw yu yr hyu a ofnodd ;" lhb. v. 7.

PENNOD XXXI.
CeryddCr rhai hyny nad arferant y fath viwedd,

; neu a'i gvmânt meton modd halowneu a arjcrant yfa/h yma o wcddi heb y IU X

Defu 1 Er cerydd i'r rhai svdd yna
anghydnabyddus â'r fath yma ô weddif
bicell or fath i'w chael o fewn ea cav
Y mae eu calon yn wir yn fwa am<elo<r
cawell yn llawn o saethàu

; on.l ft-'u sfie
oll heibio i'r nôd hwn. Y bvd vw eu ^w
ddrych

;
at hwn y gollvngaut èu holf ft

yliau. Y raae Duw y fath estr<m idd-
íel mai pnn y siaradant âg ef, neu v mê
yiiant am dano o'r boreu i'r nos, er eù boc
teithio ar hyd y d\dd yn ei olw~. Ac o
ywynbeth rhyfedd fod Duw,syddmora
at ei greaduriaid, er hyny yU cael bod
bell oo raeddy Jiau ? Pa J e y geili. di f<Neu beth a all dy lygad daraw arno 1

gael achlysur teg i alw Duw i'th gof, a
ddyrchafu dy galon ato 1 Y mae efe
bresennol gyda thi ym mhob Ile a chvfe
ach Nis gelli arfer uu creadur, mwy
un drugaredd, teimlo un cystudd, na x

yJîW Wrth un êwaitíb heb gael rh
goííâcl naillaiiofyn ei gynghor, ceisio
tendith, deisyf ei nawdd, neu roi ià
ddiolch ara ei ragluniaeth rasol drosot H
yn oed yr anifail wyt yn ei farchogaeth,
gallai siarad fel asyn Balaam un tro, eft
geryddai dy ddidduwiaeth di, yr hwn *
yn teithio dan lunio dychvmravgion, I

droi golwg at yr hwn sydd ýn cadw dyn
amfail. Ond y mae Duw yn Ilefaru u
waith ie, dwywaith, a dynion anifeilai-
Jieb dileall. Da y gallai Solomon ddywe
yd : Calon y drygionus ni thâl ond vchy

gan " nad yw Duw yn ei holl feddj
lau ef." Beth a all y galon hono fod
werth sydd yn llawn o'r hyn nad yw i

werth dim, neu o leiaf a fydd felly ym mh<
ennyd ? O blegid yn y raunvdyu y bo
trueimaid hyn feirw, dyna eu holl feddyl»
yn darfod ara danynt ac yn dyfod i ddir
ln ddiau pe baech gynnifer o frenhinoec
ac ymherawdwyr, os yw eich meddyliau 3
cael eu treulio ar hyd y dydd ar ddvchyn
mygion daearol, heb ddyrchafu byth m(
ucliel ag i'ch arwain i gymdeithas â Duv
md ydych ond tebyg i'r prvfaid hyny syd
yn byw yn gladdedig mewn rhyw dome
darewllyd. Y raae yr ymborth' sydd ga
eich eneidiau i fyw arno yn wael a ffiaidd
a chyûélyb sy raid i dymmer eich eneidia
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yd fod. O ! pa nifer sydd yn y byd, â'u

ph wedi eu gwychu âg ysgarìad," tra y
e eu heneidiau yn cofleidio y domen—eu

iau yn Uawn o foethau a danteithion,

l eu heneidiau yn bwyta y pridd—

y

ph, yr hwn yw y cardotyn, yn marchog-

b ar farch ; a'r enaid, yr hwn yw y ty-

sog, yn cerdded ar ei draed ; hebgael dim
isanaeth uwch na dal gwarthol y caeth-

5 ;
yn gorfod treulio ei holl feddyliau a

alon ar y modd i ailwyo i hwn, ac heb
1 dim i'w ran ei hun ! Etto, dyma y
»1 sy raid eu cr'io i fyny fel yr uuig rai

>us yn y byd, er fod rhai creaduriaid

lion i'w cael (tra y maent yn ddigyfrifiad

ìerwydd eu hymddangosiad allanol) a
rnhânt fwy o'r nef, ac o wir gysur trwy
mynych gymdeithas â Duw—fe allai wrth
eu troell neu wehydd—mewnundiwrnod,
a yr y lleill am dano yn eu bywyd, er

aoll rodres a'u dedwyddfyd dychymmyg-
Pa gyfrif a rydd y fath rai i Dduw am

uliad eu meddyliau, blaenffrwyth eu
eidiau ? O drueni ! fod dieithiiaid yn
y rhai hyny a allent gael eu. codi i was-

eth mor uchel a myned ar negesau i'r

,
ac ymddiddan â Duw. Efe, yr hwn a
dodd i ddyn agwedd syth i rodio yn lle

*ripio ai bedwar troed, fel rhai creadur-
â u cefn ar y nef a'u safn tua'r ddaear,
wriadodd Duw erioed i'w enaid ef ym-
Niìg is law iddo ei hun, fel ag i lyfu y
ûi yn ymborth ; ond-yn hytrach fod iddo
ych at Dduw, ac ymhyfrydu mewn cym-
ndeb âg ef, yr hwn yw Tad yr ysbryd-
d. Üs yw yn olwg mor athrist weled
i wedi crymu trwy aflunieiddrwydd neu
luriau ei gorph, fel ag i fyned ar draed
Iwylaw, megys anifail ar bedwariaid,
ver mwy athrist yw gweled enaid wedi
mu gan anwybodaeth a chwantau anian-
fel na all godi golwg o'r ddaear lle y mae
ymgreinio i gymdeíthasu â Duw ei

suthurwr.

DOSB. II.

il. Y mae yn gerydd i'r rhai hyny a
thant yn wir, yn awr ac yn y man, i'r

, rai o'r picellau hyn—saeth-weddiau

—

í yn y fath ddull halogedig ag sydd yn
i i Dduw a dynion grasol eu ffieiddio.

ni ddarfu i chwi erioed glywed adyn
mt yn britho ei ymddiddan â rhyw
omysgedd rhyfedd o lwon a gweddiau ?

bytheirio llw, ac yn taflu gweddi wag
* nghanol ei ymddiddan cnawdol ! "Duw
iddeuo i ni ; Duw a fo gyda ni ; Duw a'n
o." Geiriau o'r fath sydd gän lawer ; a
y a ddeuant yn rhes allan pryd nad ydynt
ystyried beth a ddywedant. Yn awr,
rai, dybygech chwi, sydd yn debyg i gyr-
dd y nef gyntaf, eu llwon ai eu gwedd'iau ?

nae yn anhawdd dywedyd pa un ai eu
gu ai eu gwedd'io yw y gwaethaf. ~Y
ì feddyliau <rwael ac isel sydd gan y t u-

einíaid hyn am y Duw mawr, pan y gallant

fod mor hyf ar ei enw sanctaidd a pharch-
edig

;
yr hwn ni ddylid meddwl na son am

dano ond gydag ofn a dyehryn : "Nid go-
gyhyd esgeiriau y cloff ; felly dammeg yng
ngenau ffyliaid ;" Diar. xxvi. 7 ; hyny yw, y
mae yn anweddus. Nid yw enw Duw yn
gymmhw3rs i safn halogedig ; nid yw yr
ymddiddan yn ogyhyd. Y mae rhoi un
troed yn uffern a'r llali yn y nef yn ormod
llam ar unwaith. Saethu un bicell yn erbjm
Duw men llw, ac un arall ato mewn
gweddi, pa beth yw hyn ond cellwair â'r

hyn sydd sanctaidd ? Y mae crefydd â'i

llygaid yn rhy dyner i chwareu â hwy.
Allan o fwa y cythraul y saethir y fath
weddiau a'r rhai hyn ; ac nid tebyg y cyr-

haeddant bytli i'r nef, oddi eithr i dynu
melldith ar y neb a'u danfonodd i fyny.

DOSB. III.

3ydd. Cerydd i'r rhai a ymfoddlonant ar

y fath yma o weddi. Hwy a daflant gipolwg,
yn awr ac yn y man, ar Dduw mewn saeth-
weddi fer ; ond byth nid ymosodant i geisio

Duw mewn modd difrifol. Ac ai hyn yw y
cwbl a geir genyt ? Dim ond edrych yn
nrwTs Duw ac ymaith yn ebrwydd. Ai nid
wyt ti yn meddwl ei fod yn disgwyl genyt
ddyfod weithiau i aros gydag ef mewn cym-
deithas l'wy parhaus ? Y mae yn wir fod
yr ymweliadau achlysurol hyn, pan eu cys-

sylìtir â chyflawniad cydwybodol o'r lleill,

yn arwydd da o galon nefolaidd, ac o fyw-
iogrwydd mawr mewn gras lle y maent yn
aml. Megys pan fo dyn rhwng ei brydau
mor newynlîyd, fel y mae yn rhaid iddo
gael tameidiau i ddistewi ei gylla ; ac etto,

pan ddel ciniaw neu swper, y mae yn bwyta
mor lew a phe buasai heb broíì dim ; dyma
brawf fod y dyn yn iachus a chryf. Ond
os bydd tamaid ar gîl yn dwyn ymaith ei

chwant fel na all fwyta nemawr neu ddim
ar ei brydau arferol, nid yw hyny jn. ar-

wydd mor dda. Felly yma, os bydd Crist-
ion, rhwng ei oriau gweddi boreuol a hwyr-
ol, yn profi newyn ar ei ysbryd mor daer
am gymmundeb â Duw fel nas gall aros yr
amser gosodedig, ond fod yn rhaid iddo roi
aml saeth-weddi am dameidyn i'w loni, ac
yn dyfod wedi hyny yn llawn awch at ddyl-
edswydd yn ei awr gyffredin, y mae hyn yn
ddangosiad fod gras yn gryf ac ar gynnydd.
Ond i'r gwrthwyneb, y mae gwneuthur y
rhai hyn yn esgus neu ddadl am esgeuluso

y lleill, yn brawf o ysbryd ysgafn ac atìach,

Yn sicr, ycliýdig yw y blâs a'r maeth wyt
yn gael yn y rhai hyn, onid e, hwy a gyn-
nhyrfent dy enaid i newynu am bellach
cymmundeb â Duw. Cyn gynted ag yr agorai
Dafydd ei lygaid yn y boreu, yr oedd ei

galon yn ehedeg at Dduw :
" Pan ddeffro-

wyf, gyda thi yr ydwyf yn wastad." Ao
with rodio allan y dydd, yr oedd pob
achlysur yn ei arwain i gyfeillachu â Duw ì
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"Seithwaith yn j dydd yr ydwyf yn dy
glodfori ;" hyny yw, yn fynych ; niegys v
dywedir, "Seithwaith y syrth y cyfiawn."
Ond a oedd y golygiadau byrion hyn yn
Uadrata oddi ar gyflawniad mwy rheolûidd
o'r ddyledswydd o weddi. Nac oedchnt,
Yr ydym yn cael fod ganddo ei amserau
pennodol hefyd :

" Hwyr a boreu, a hanner
dydd, y gweddîaf a byddaf daer ;" Salm lv.

17. Y mae Mr. Ainsworth wrth hyn yn
deall gweddîau rheolaidd arferedig

; ac fe
dybycid y byddai yr Iuddewon mwyaf cref-
yddol yn arfer neillduo tri amseryn y dydd
at y ddyledswydd hono. Y mae mor an-
hawdd i mi gredu fod y dyn hwnw yn fyn-
ych ac yn ysbrydol mewn saeth-weddíau,
sydd yn esgeuluso amser gweddi reolaidd,
ag yw i mi gredu fod y dyn hwnw yn cadw
Sabbath bob dydd o'r wythuos sydd yn es-
geuluso cadw yr un y niae Duw wedi ei
bennodi.

PENNOD XXXII.

Annogaeth i fynych arfer taeth-weddi, ynghyd â
dau neu dri o gynnorünoyon.

Defii. 2. I'r saint. Cynnhyrfer chwi i

yraarfer llawer â'r ddyledswydd hon. Mi
wn nad ydych ddieithriaid hollol iddi os
ydyeh \n atteb i'ch enw, ac yn gyfryw ag y
cyfrifìr chwi, ond cydnabyddiaeth fwy ago's
a chyfeillgar a'r gwaith yw yr hyn y dy-
munwn eich arwaiu iddo. Y fath gelfyddyd
yw, fel pe baern ond yn drinwyr medrus
arni, y caem chwanegiad dedwydd at ein
cyfoeth ysbrydol, a mwy o arian yn fuan yn
ein pwrs (gras a chysur yn ein heneidiau
wyf yn ei feddwl) nag a aíl y rhan fwyaf o
Gristionogion yr oes hon ddangos. Gallem
trwy gelfyddyd ysbrydol droi pob peth y
cyffyrddoin âg ef yn aur ; tynu nefoedd allan
o ddaear, a gwneuthur edyn o bob creadur
a rhagluniaeth a'n cyferfydd i ehedeg at ein
Duw. Ni byddai ein holl fywyd ond megys
un diwrnod o gymmundeb â Christ, feî y
dywedwyd am yrfa un gr duwiol. Yna ni
byddai na chyfeillion na gelynion, cysuron
na gofidiau, galwedigaethau na difyrwch,
na clim arall a gyfarfyddwn yn y byd, yn
abl i dori ar ein cydnabyddiaeth âg ef. Ond
Och ! yn awr y mae pob peth yn cyfryngu,
fel cwmmwl tywyll, i guddio Duw a'r nef
o'n golwg. Nyni sy fel teithwyr men
rhyw waelod neu gors isel, a'n meddyliau
am y nef yn cael eu cymmylu gan y byd, fel
mai prin y cawn o foreu i hwyr oìwg ar y
ddinas wycii hono i ba un yrydym yn myn-
ed, a thrwy hyny yn colli llawer o 'bleser y
daith

;
pe iawn ddysgem y gelfyddyd hon

caem y ddinas mewu ystyr bob amser o'n
blaen, yn olwg hyfryd i'n llygad i'n lloni

yng ngwyneb rhwystrau eîn pererindod
i ben i ni gerdded yn gyflymach yn fr
sancteiddrwydd, wrth welcd i ba le y m
yn em liarwain. Ni a gyfrifwn y rhai 1
yn hyfryd eu Ue sydd yn cael llaw
oleu a gwres yr haul. Yn ddiau, nid
ncb yn cael y fath oleuni parhaol o lai
ydd a heddwch i'w heneidiau a'r bobl i
yn gynnefin â'r gwaith yma. Y maent tÍ
eu planu yn yr haul, fel y dywedir am d
ohon Rhodes, ac y maent dan v fantais o
i gael cymmundeb mvnych, os iiid parliat
Duw, oddi wrth yr hwn y mae dvlanwa<
gras, a chysur hefyd oll yn tarddu. Ac
y prenau sydd yn sefyll fwyaf vn yr Lyw y rhai a ddwg y ffrwyth teca'f a melir
yna yn sicrybobl ag syd'd fwvaf gyda Dyw y rbai tebycaf i ragori aí' ere'ill me
gras a chysur. Y s ae pob difvn a ddwi
wenynen ì'r cwcli wrth ehedeg i mewn
a lan, er nad yw yn aros yn hir ar yr
biodeuyo, yn chwanegu at yr ystôr. £r iyw yr enaid yn gwneuthur arosiad hir g^Duw yn y fath yma o weddi, etto y mae
adnewyddiad arnl o hono yn effeithio ì\k\
ercynnydd ei ras. Ychydig o ennill
threigliad buan a wnânt bwrs trwm. Yn
y cawodydd bychain a ddelontar ol eu gily
yn peri i r ýd ffrwytho, ac yn llenwi y m
urau. Felly yr ehediadau byrion hjTi a n
yr enaid i'r nef, a ffrwythlonant a
uyddant ras yn rhyfedd yn y galon."
awr, os gofyni pa fo*ad y deui yn fv.

j .

nefin á'r fath yma o saeth-weddi, cmri
yr ychydig eiriau hyn o gynghor.

laf. "Cadw dy galon yu dra diesgeulut
dy serchiadau wyf yn feddwl. Y gv
achos o'n bod mor aufynych yn eliede^
Dduwyn y gweddiau achlysurol hyn°y
am fod pwys ein serchiadau yn mantoli
ffordd arall. Y mae y dwfr yn llifo
cawg lle y bo yr ymyl 'isaf, ac o'r ffynn
lle y bo y rhediad rhwyddaf. Os bycìd e

serchiadau yu gnawdol, at y ddaear yrat
ac ychydig a gaiff Duw o'n cvfeillach. I
wedir am Adda, " efe a genhcdlodd fab
ei ddelw ei hun" (Oen. v. 3) ; ac felly cal.

pob dyn. "Fel y raae y daearol, felly

mae y rhai daearol hefyd ; ac fcl y mae
nefol, felly y mae y rhai nefol hefyd." By.
ymdrechgar, gan hyny, am gael a chadw <

galon yn ncfol, yn enwedig edrych at y U
sercli hyn, dy gariad, dy ofu, a'th

"

wenydd.
(laf.) Dy gai*iad ; os bydd y tôn )

Tma
.

Uosgi yn ddisglaer, mwyaf o'r gwreichii
hyn a esgynant o liono at Dduw. Y m
cariad yn faethwr mawr ar y cofr 1

)

am y godinebwr fod ei lygaid yn llawn
butain : ac nid llai cofus 'fydd cariad saL_
aidd am Dduw. Fe fydd y cyfrywei
fynych yii gosod Duw ger ei frou : "Goso'
ais yr Àrgíwydd bob amser ger fy mron
Saim xvi. 8. A thrwy fynych feddwi ä
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Juw, fe ddenir y galon i ddymuniadau ar

ol: " Dymuniad ein henaid sydd at dy
w ac at dy goffadwriaeth ;" Esa. xxvi. 8.

gwelwch pa beth sy'n canlyn (adn. 9),

Mm henaid y'th ddymunais liw nos ; â'm

sbryd hefyd o'm mewn y'th fore geisiaf
."

niae cariad yn gosod yr enaid ar fyfyr-

,d, a myfyrdod ar weddi. Defnydd I

/eddi yw myfyrdod
; y mn a dawdd yn

'

an ac a red i ddymuniadau sanctaidd.

awdd ydefnyna gwíaw o gwmmwl llawn,

yr ä y dryll llwythog allan ond rhoddi tân

:tho ; felly y mae enaid myfyriol yn y
ws nesaf i weddi :

" Tra yr oeddwn yn
pfyrio (medd Dafydd), ennynodd tân, a mi
lefarais â'm tafod ;" Salm xxxix. 3.

,eth weddi, dybygwn, oedd hyny a saeth-

fd o'i enaid pan yn nghymdeithas yr an-

wiol.

(2il.) Dy ofn. Hyd yn oed annuwiolion,

eu bod yn dra estronol i weddi, etto ni a

wn eu cìywed yn curo wrth ddrws Duw
> eu braw. Yn llawer mwy y bydd i ofn

wiol dueddu y Cristion ar bob achos i

yrchafu ei galon at Dduw. A wyt ti

th dy alwad ? Ofna fagl ynddi, ac fe'th

nnhyrfa hyn di yn fynych yn y dydd i

yn cynghor gan Dduw pa fodd i ymddwyn
iddi. A wyt ti mewn cymdeithas ? Ofna
ag gwneuthur neu dderbyn niwed, a thi

fyddi yn mynych ddyrchafu dy galon at

hwn yn unig a all dy g&dw rîiag y ddau.

is gaìlwn gael rhybucldiwrmwy fíÿddlawn

i dwyn ar gof o'r ddyledswydd hon, nag
i ofn duwiol : y rhai oedd yn ofni yr Ar-
wydd, y rhai hyny oedd yn meddwl am
enw ef : Mal. iii. " Y cìydd yr ofnwyf

ledd Dafydd), mi a ymddiriedaf ynot."

mae ofn yn peri i ni feddwl pa le y mae
ì diogelwch, ac yn ein harwain at ein

ddfa. Oni buasai i Noah ofni ystorm,

asai yr arch heb ei hadeiladu. Mae dynion

b ofni na phechod na pherygl ; ac am
ny, nid yw Duw yn clywed oddi wrthynt
hyd y dydd. Y byd annuwiol sydd yn
odio â'u cefnau ar y nef, ac heb godi

lwg at Dduw o'r bore i'r nos, gallwn ddy-

ìdyd yr achos, " Nid oes ofn Duw o flaen

llygaid."

3ydd. Dy lawenydd a'th hyfrydwch yn
iiw : O maetha hwn ! Megys y mae ofn

i tueddu i weddio, felly llawenydd i fol-

mu. Yn awr, ac nid hyd yn awr, y mae
galon mewn cywair. Un amnaid bellach

n ragluniaeth Duw, a chyfFyrddiad o'i Ys-
yd, a esyd enaid o'r fath ar waith i fell-

thio Duw. Dynion anianol, pan fyddont
eu hwyl ddifyr a llon, yna y mae gan-

ynt eu caniadau, wrth eistedd yn yt neu
rchogaeth ar y ffordd

;
pa faint mwy y

dd i'r enaid grasol, sydd yn rhodio yn y
mlad o gariad Duw, daraw yn fynych ar

delyn o fawl i Dduw :
" Gwell yw dy

ugaredd di na'r bywyd; fy ngwefusau

a'th foliannant ;" JSalm lxiii. 3. " Fel hyn
y'th glodforaf yn fy mywyd ;" adn. 4. A
thrachefn, "Fy ngenaua'th fawlâgwefusau
llafar ;" ad i. 5. Gwelwch fel y mae efe yn
myned < ro yr un nôd drachefn a thrachefn.

Nis gell r eelu llawenydd mwy nag ennaint.

Megys y m ie hwnw yn dadguddio ei hun
drwy ei a ogl gynnhes a pheraidd, felly y
gwna 11; w nydd duwiol ei gyhoeddi ei hun
yn y mawl a seinia i Dduw. Gan hyny, y
mae yn gweddu i ti, Gristion, fod mor ofalus

am dy lawenydd, ag a fyddit am y gwaed yn
dy wythîenau ; o blegid ynddo y rhed byw-
yd dy fawl a'th ddiolchgarwch. Yn awr, a
ddymunit faethu dy lawenydd ? Sugna
dithau yr addewidion, y bronau hyny o
gysur. Y mae y rhai hyn yn lluniaeth o
nôdd pur a meithriniaeth iachus ; hwy dro-

ant yn fuan yn waed (llawenydd a heddwch
wyf yn feddwl) a chyda hyn y mae yn rhaid

i ysbryd diolch gynnyddu hefyd.

2il. Meddianner dy galon â meddyliau
cryfion am ragluniaeth benrheolus Duw, yn
dy holl anturiaethau—mawrion a bychain

—

y gwna efe yr hyn a fyno ei hun yn y nef

ar ddaear, fel mai ofer fydd dy lafur mewn
unrhyw orchwyl nes y dechreuo yr olwyn
benaf yma droi, sef ei ragluniaeth daraw o
ochr y gwaith. O ! fel y dyrchafai hyn dy
galon at Dduw, ac j parai i ti fyned âg aml
neges o'i fiaen! Pe rhoddem fod gwr yn
nghylch rhyw orehwyl pwysig, a chanddo
gydymaith a íedrai, o'i alîu ei hun, rwydd-
hau neu rwystro y cyflawniad o hono, oni

fyddai yn rhyfedd os rhodiai efe yn ei ochr
ar hyd y dydd heb dynu cyfeillach âg ef ?

Hyn yw dy wir gyflwr di, Gristion : yr wyt
ti a'th holl negeseuon yn gwbl wrth drefn-

iad y Duw mawr, i'th lwyddo neu i'th ludd-

ias ym mhob anturiaeth. Oddi eithr i ti ei

gael ef o'th blaid, dyna dy waith wedi ei

lwyr anafu. Ac y mae y Duw hwn yn was-
tad ger llaw i ti, pa un bynag ai gartref ai

oddi cartref, yn dy wely ai wrth dy fwrdd.

Yn sicr pe credit hyn yn gadarn, ti a droit

ato yn fynych yn y dydd, ac a ofynit ei

ewyllys da i rwyddhau a dwyn ym mlaen dy
orchwylion drosot.

3ydd. Edrych ar i ti gydsynio â chyn-
nhyrfiadau yr Ysbryd Glân. Megys y mae
efe yn lle cofiadur i'r Cristion, i'w goffau

am gyflawniad mwy arbenig o'r ddyledswydd
hon o weddi, felly y mae yn rhybuddiwr
hefyd, trwy osod ger bron ei feddwl amryw
destynau achlysurol, ie, yn nghanol gor-

chwylion bydol, fel amnaid, mai amser cyf-

addas yw yn awr i droi wyneb at üduw
mewn rhyw saeth wedcli rasol. Y mae efe

fel un a agorai ddrws iddo ddyfod i wydd-
fod Duw. Weithiau, dwg ar gof wirionedd

a ddarllenaist ac a glywaist, trugaredd a
dderbyniaist, neu bechod a wnaetliost. A
pha beth yw ei feddwl wrth hyn i gyd, ond
gwneuthur cymmwynas i ti, fel drwy y rhai
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hyn y cyffröer dy serchiadau, ac y cvm-
mheller di i ddyichafu dy enaid at Dcìuw
mewn saeth weddiaddas i'rachos. Derbyn
dithau yr amnaid ganddo, a thi a gei fwy
o'i gynnorthwy a'i gyfeillach yn y ffordd
hon. O blegid megys y mae yr ysbryd
drwg, lle y caffo groesaw i'w grybwylliadau
direidus, yn myned yn hyfach i guro wrth
y drws, am ei fod yn ei gael mor fynych ac
mor hawdd yn agored ; fellv, lle y 'byddo
cynnhyrfiadau yr Ysbryd Glâu yn cael der-
byniad, y mae yn wahoddiad iddo i fod yn
fynychach yn ei gynnhyrfiadau tirion hyn,
tra y gallai dy waith yn eu hesgeuluso beri
iddo gilio, a th adael i'th ysbryd dioglyddy
hun. Wedi i Grist deirgwaith roddi cais i

ddeffroi ei ddisgyblion cysglyd, trwy eu
galw i wylio a gweddio, a'u cael yn ymroddi
i'w syrthni o hyd, dyna efe o'r diwedd vn
dywedyd, " Cysgwch weithian j" Marc xív.
41*

PENNOD XXXIII.
Am weddi ddirgel, ei bod yn ddyledswydd arnom,

a-pha ham.

Yr ail math o weddi yw hono a alwn yn
rheolaidd, am fod y Cristion yn ymosod
mewn trefn fwy pennodol at y gwaith,
trwy neillduo rhyw gyfran o amser oddi
wrth ei achosion ereill, at gymmundeb hel-
aethach a llawnach â Duw mewn gweddi.
Ac y mae hyn naill ai yn y dirgel, ai mewn
cydagweddiad âg ereill.

Ni a ddechreuwn gyda'r cyntaf, Gweddi
ddirgel. Pan fyddo y Cristion yn cilio i le

dirgel, allan o vvydd pawb, ac ynoyn tywallt
ei enaid i fyuwes Duw, heb neb yu dyst o'i

fasnach â'r nef ond Duw ac yntau. Yma,
yn gyutaf, mi brofaf hyn yn ddyledswydd
arnom ; ac yn ail, rhoddaf y rhesymau pa
ham.

dosb. I.

laf. Eod yn ddyledswydd ar ddyngynnal
cyfeillach â Duw yn ddirgelaidd ac ar ei ben
ei hun, a ganiateir, yr wyf yn coelio, gan
fwy nag sy'n ei arfer. Mae hyd yn oed y
rhai sydd yn ddieithr i gyflawniad y gwaith
yn dwyn yn eu mynwes yr hyn a'u cyhudda
o'u hesgeulusdra ; oddi eithr bod eu medd-
yliau anneallus wedi tywyllu trwy hir edr-
Ích ar y goleuni, a gwrthryfela i'w eibyn, a'ü
od wedi colli pob ystyriaeth am Dduwdod.

Os oes math yn y byd o wcddi yn ddyled-
swydd, yna rhaid i weddi ddirgel fod vn un.

Y mae hon i'r lleill, fel y gwaelotì-bren
(kcel) i'r llong, yn cydio yr holl rai ereill

ynghyd. Os edrychwn i ymarferiad saint y
Beibl, ni a gawn eu bod oll yn fasnachwyr
mawr â Duw mewn gweddi ddirgel. Yr
oedd gan Abraham ei lwyn lle y byddai yn

cilio 1 alw ar enw yr Arglwydd Dduw
gwyddol : Gen. xxi. 33. Yr ydym yn
Isaac yn rhodio allan i'r maes, i edrych
le dirgel, lle y gallai ymroddi i'r gwaith r

gyda mwy o ryddid, ynghyd â dwys fy
dod :" Gcn. xxiv. 63. Nid oedd llebec
hithau yn estron i'r ddyledswydd yrua,
hon ar waith y plant yn ymwthio yi
chroth a aeth i ymofyn â'r Arglwydd (C
xxv. 22), sef i weddio yn y dirgel, yj
baru Calvin. Y mae Iacobyntau yn em
am ei yrndrech â Duw, megys law yn 1

ar hyd y nos. Nid oedd bywyd Dafydd
nemawr o ddim arall ; arfer gweddi yro
ef: áalm cix. 4. Tynwch allan ond rb
faint o amser a dreuliai efe i ddade
natur, ac at achosion angenrheidiol ei al\

gyhoeddus (y rhai ni chaent ond megys
with sang), a chwi a gewch y rhan fw
o'r hyn oedd yn ol yn cael ei osod allan
fyfyrdod a gweddi, fel yr ymddengys
tialm cxix. Ni a gawn El'ias ar weddi i

ferywen, Pedr ar nen t, Cornelius rat

ystafell o'i d, ie, ein Iachawdwr bendig
ig, enaid yr hwn a allasai ymattal yn hw
heb ammhariaeth o eisieu y piyd yma,
hyny nid oedd neb yn fynychach aruo
bore yn blygeiniol iawn, y mae yn gwed
ei hunan (Marc i. 35), ac yu hwyr y
hefyd : Mat. xix. 23. A hyn oedd ei ai

gyffredin, fel y gellir casglu oddi wrth j

xxii. 39, wedi ei gymmharu â Luc xxi.

Yn y modd yma y sancteiddiodd Cris
ddyledswydd hon trwy ei esampl ei hun

;

y niae geuym addewid i'r iawn-gyflawnia
honi ; ac nid yw Duw yn arfer add
gwobr am waith nad y\v yn ei orchyin')
" Ond tydi, pan weddiech, dos i'th ystafe

ac wedi cau dy ddrws, gweddia ar dy dad
hwn sydd yn y diigel, a'th Dad yr hwn a

wel yn y dirgel a dâl i ti yn yr amlwf
Mat. vi. 6. Lle y mae ein lachawdwryr
gymmeryd yn ganiataol y bydd i bob ple

yn i Dduw fod yn mynych weddio ar ei I
nefol ; ac am hyny y mae yn eu calonogi

y gwaith y mae yn eu gweled yn ei gyl

yn hytrach nag yn eu gorchymyn a

" Pan weddiech :" fel pe dywedasai, Mi
nas gellwch fyw heb weddi, fel pan fyddc

am droi wyneb at Dduw, " Dos i'th ystafe)

&c.

DOSB. II.

Ond pa ham y mae yn rhaid i'r Cristi

gynnal y gymdeithas ddirgelaidd yma
Duw. Yn gyntaf, Mewn golygiad

Dduw. Y mae ganddo ef lygad i ganf

ein dagrau dirgel, a chlust i glywed <

griddfanau dirgel ; am hyny, dylem ^T
wallt ger ei fron yn y dirgel. Darn o go

grefydd ynfyd yw ihwymo hyn yn ui

wrth le neu gyindeithas ddynol :
" Yr

yn ewyllysio (medd yr apostol) i'r gw

weddio ym mhob man, gan ddyrchafu dv>

law sanctaidd ;" l Tim. ii. 8. Y raae Di
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7 gael ym nihob man
; yn yr eglwys a

artref, gyda'n teulu ac yn ein hystafell
;

aru hyny, dylem weddio ym mhob man.

! y fath gysur ydyw i enaid grasol nas

11 efe byth fod allan o olwg neu glyw Duw,
le bynag y teflir ef ; ac am hyny, byth
di dan ei ofal. O blegid allan o olwg
an o feddwl. Hyn a gysurodd Dafydd
uwiol : am ei geraint a'i gyfeillion, Och !

oeddynt yn ddigon pell ; gallasai orwedd
ei glaf-wely a llefain nes dolurio eigalon,

biddynt hwy ei glywed; ond gwelwch
y mae yn ymlonyddu yn ei gyflwr unig :

Jth flaen di, Arglwydd, y mae fy holl

ymuniad ; ac ni chuddiwyd fy cchenaid

iii wrthyt ;" Salm xxxviii. 9. Ychydig
Idyliodd Iacob fod ganddo fab yn gar-

vcov yn yr Aipht, wedi ei lwytho â heiyrn

Id yn myned hyd at ei enaid : ond yr
ld gan Ioseph Dduw ag oedd yn agos ato

holl amser ei gyfyngder, ac yn clywed
ei garcharor tlawd,. er na freuddwydiodd
dad daearol erioed am y fath beth.

Rhagorol a gwerthfawr yw ÿ llwythi o at-

>ion, y cawn yn y Beibl ddarfod eu danfon
nef ar anturiaeth aml sant'unigol yn y

ätr yma :
" Y tlawd hwn a lefodd (medd

íydd) a'r Arglwydd a'iclybu, aca'igwar-
3dd o'i holl draliodau ;" Salm xxxiv. 6.

1 pe dywedasai, ysgatfydd, bod arnat ofn
rned at Dduw ar dy ben dy hun yn y dir-

.. Er dy fod yn anturio uno âg ereill

wn gweddi, ac yn gobeithio cael croesaw
th fyned gyda'r fath gyfeillion duwiol,

o, yr wyt yn barod i ddywedyd a edrych
iw arnaf fi, neu fy ngweddi unigoi i ?

vna
;
gwel fi, medd Dafydd, yr hwn wyf

wydd ddyfod oddi wrth ei ddrws, lle y
m yn gorwedd mewn cyflwr mor wael, a
lynt mor athrist, ag y bu cardotyn erioed
th ddrws dyn. Yn alltud truan yn
hanol gelynion oedd yn sychedu am fy
waed. Er hyny (ie, a phan oeddwn yn
ûgos y fath anghrediniaeth llwfr ag i

ifu y pared fel dyn gwallgof) myfi a
ais, a Duw a'm clybu. Pwy gan hyny, o
rwydd cyfyngderau allanol na gwendidau
mewnol, os yw yn onest/a raid ofni myned
da gostyngedig hyder at Dduw ? Nag e, ym
ìellach, megys y mae llygad tosturiol gan
luw i ganfod pan weddîom yn y dirgel,

ly llygad digllawn i ganfod pan beidiom.
i a ddarllenais am frenin a arferai rodio
an yn yr hwyr, gan ymddieithro, a
randaw dan ffenestri ei ddeiliaid, i wybod
iaraáent amdano ef, a pha beth. Yn sicr,

nae llygad a chlust Duw yn gwylio arnom
: "Yr Arglwydd a wrandawodd ac a
rbu ;" Mal. iii. 16. A'r hwn sy ganddo
r coffadwriaeth i'w saint sydd yn ei ofni,

yn meddwl am ei enw
; y mae ganddo

fyd ddalen ddu i roddi enwau y rhai hyny
sydd yn ei gau allan o'u calonau a'u hys-
'elloedd: "Yr Arglwydd a edrychodd i

2s

lawr o'r uefoedd ar feibion dynion, i weled
a oedd neb deallgar ac yn ymgeisio â Duw ;"

Salm xiv. 2. Er fod ei eisteddfa yn y nef,

etto, y mae ei lygad ar y ddaear ; a phabeth
y mae yn sylwi arno, ond pa un a yw dynion
yn deall ac yn ceisio Duw, ai nid ydynt ?

(2il.) Mewn golygiad arnom ein hunain
;

i brofi ein gonestrwydd yn fwy. Ni ddy-
wedaf fod gweddio yn y dirgel yn arwydd
anffaeledig o ddiragrithrwydd, o herwydd
fe ddichon rhagrith lusgo i'n hystafell, er
cau y drws yn dn, megys yr ymlusgodd
llyffaint i ystafell-wely Pharaoh ; er hyuy,
nid dyma rodfa gyfl'redin y rhagrithiwr.
Ac er y dichon calon hwnw fod yn ddrwg
sydd yn mynych gyflawni dyledswydd ddir-
gel ; etto, nid oes modd i galon hwnw fod
yn dda sydd yn treulio y cwbl o'i naws
grefyddol yng ngydd dynion, ac yn estron
hollol i gymdeithas ddirgel â Duw. Peam-
gen, ni buasai ein Iachawdwr, wrth dynu
llun y rhagrithiwr, yn gwneuthur hyn i fod
yn wir edrychiad ei wynebpryd ef : "Pan
weddiech, na fydd fel y rhagrithiwr ; canys
hwy a garant weddio yn sefyll yn y syna-
gogau," &c. " Ond tydi, pan weddiech, dos
i'th ystafell ;" Mat. vi. 5. Y mae y gor-
chymyn yn ein danfon i'r ystafell yn gystal
ag i'r eglwys, neu yr addoliad cyhoeddus

;

ac nid yw hwnw ond rhagrithiwr sydd yn
dewis un ac yn esgeuluso y llall ; o herwydd
y mae trwy hyny yn dangos nad ydyw yn
gwneuthur cydwybod o'r un. Y mae yn
caru yr hyn a ennilla iddo enw dyn cref-

yddol ym marn dynion ; ac am hyny, fe

rydd wisg grefyddol am dano oddi cartref,

ond ar yr un pryd y mae yn byw gartref
fel atheist. Gall y fath un, dros amser,
fod yn sant gan y byd ; ond fe'i dinoetha
Duw ef o'r diwedd, ac a'i dengys o flaen
llygaid pawb fel rhagrithiwr. Mae gwir
garwr yn caru ymweled â'i gyfaill, pan
allo ei gael ar ei ben ei hun, a mwynhau
cyfeillach neillduol âg ef. Ac fe ddar-
llenais am wr duwiol, yr hwn pan ddeuai
ei awr weddi ddirgel, a godai oddi wrth
ba gymdeithas bynag y byddai ynddi gyda'r
esgus cymmhwys yma, " Y mae genyf gyf-
aill yn aros am danaf, byddwch wych." Y
mae yn werth ymadael â'n cyfeillion goreu
ar y ddaear, i fwynhau cymmundeb â Duw
y nefoedd. Galwodd uu ei gyfeillion yn
lladron am eu bod yn dwyn ei araser. Nid
oes lladron gwaeth na'r rhai a'n hysbeiliant
o'n hamserau gweddi.

_
(3ydd.) Mewn golygiad ar y ddyledswydd

ei hun, a'r effaith a gai triniaeth dduwiol o
honi ar fywyd y Cristion. Y mae y ddyl-
edswydd yma yn brif golofn at gynnal ein
holl adeilad ysbrydol: heb hon fe ä t y
Cristion i ollwng defni, fel y dywed Solomon
am d y diog. Dan y ddaear y mae yr hyn
sydd fwyaf angenrheidiol at gadw t ar ei

draed—ei sail wyf yn feddwh A'r galon
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sydd yn y fynwes allan o*r golwg ydyw yr
hyn sydd yn cadw y dyn yn fyw. Gadewch
heibio gymdeithas ddirgel, a chwi a ddisyl-
faenwch eich tac a wànwch dduwioldebi'r
galon. Os na thyfa y pren yn y gwreiddyn,
buan y gwywa yn y gangen. Y neb sydd
yn myned yn ol yn y gwaith yma, nis gall
fod yn ennillwr mewn un arall, pa mor
wresog bynag yr ymddangoso. Nid yw y
cwbl heb hyn ond gwres aunhymmerus,
megys pan fyddo y tu allan yn llosgi a'r
tu inewn yn fferu

; gall y fath un weddio er
bywiocâd a chysur i ereill, ond ychydig a
gaiff efe ei hun. Y gwirionedd yw, dyma
y cam cyntaf at syrthiad ymaith : y mae
gwrthgilwyr yn gyntaf yn ymddieithrio
oddi wrth Dduw yn y dirgel ; eu hyfrydwch
yn y gwaith yma yn colli fesur ychydig

;

yna y maent yn ei arfer yu fwy anfynych
;

ac ar hyn y canlyn esgeulusiad llwyr o hono:
ac etto hwy a allant ymddangos yn bobl
fanwl a gwresog iawn mewn ordinhadau
cyhoeddus. Ond oddi eithr iddynt ennill
yn ol yr hyn a gollasant mewn masnach ddir-
gel cyn bo hir, torant i fyny yma hefyd.

PENNOD XXXIV.
LUy dangosir ymostynçiadisely Mawrhydi Dwyf-

Ofc i ddal cymmundeb â sant unigol yn ei ysiafell

weddi : ac hefydfel y mae y rhai hyny yn dwyn
tu gras dan ammheuaeth, sydd yn byio rneum es-

geulusdra hollol o'r rhyio yma o weddi.

Defn. 1. Ehyteddwn yma gariad ymos-
tyugol Duw yn plygu mor isel ag i ddal
cymmundeb â'i greaduriaid tlodion, tra y
maent yn gwisgo bratiau marwoldeb ; a'r

rhai hyny wedi eu diwyno gau lawer halog-

iad pechadurus. Ai nid digonyw panddel-
om i'r nef mewn gwisgoedd o ogoniant
(addas i weini o flaen y fath frenin mawr), y
cymmer efe ni y pryd hyny i'w frenhinol

bresennoldeb, ac y cawn leoedd ym mysg y
rhai sydd yn sefyll o'i amgylch? Ond a
fydd iddo, ie, yn awr tra y mae arogl y
carchar arnom, a chyn i ni ymadael yn
llwyr â'n dillad bedd, ein derbyn i ddyfodfa
mor agos ? Pa fath gariad yw hwn, fely'n

gelwid yn feibiou i Dduw, ac y caem, fel y
cyfryw, ryddid i siarad ein iaith floesg a
thrwsgí, a hyny er hyfrydwch iddö ef, sy

ganddo yn barhaus fawl angylion gwynfyd-
edig a seintiau gogoneddus yn seiuio yn ei

glustiau? Nag e, etto ym mhellach y
rhyddid hwn yn cael ei ganiatau i ni, nid yn
uuig pan ddelom ynghyd ac y gwelom gôr

yn ein haddoliad cyhoeddus, ond yn einnes-

âd unigol a dirgel hefyd. Bod i greadur
tlawd, pa bryd bynag y bydd ganddo ond
calon i gamu o'r neilldu, a throi ei wyneb at

Dduw mewn congl, gael breichiau Mawr-
hydi mor fawr yn agored i'w gofleidio

; y

mae hyn yn beth mor aruthrol fel mai *m
y gallwu ei ryfeddu na'i osod allan.
gwelem gardotyn tlawd yn siaradyn gyfe
gar â brenin mawr, ac yntau, tra y mae
holl wyr llys yn sefyil yn ben-noeth
flaen, yn ei gymmeryd i'w freichiau, ac
gadael iddo sisial gyda hyfder yn ei glu
oni pharai hyn i ni synu wrth y fath wei
red rasol, gan fawrhydi tuag at gardoty
Hyn yw braint oruchel pob saut ar y dd
ar

; yr hwn, pan weddîo, sy ganddo ryd(
i nesau at orsedd Duw, a amgylchir g
angylion gogoneddus, a thywallt ei enaid
fynwes, mor hyf ag y sieryd plentvn
dad hynaws. O ! diolchwn i'n cyfaill
brawd anwyl, yr Arglwydd Iesu Grist
hyn : efe yw yr hwn sydd yn ein dwjfj
bresennoldeb Duw, ac yn ein gosod ger
fron, fel Ioseph ei frodyr ger bron Phara<
Wyneb pwy a raid i'r Cristion ofni edrv
arno, pan y gall fel hyn siarad yn hl
Duw? Cysura dy hun â hyn, pan elj

â'th erfyniad at ryw wr niawr ar y ddae
ac y'th wahardder i ddyfod i'w ydd ; n
at rywgâr cyfoethog, ac yntau yn dy ddi
ddel ; tro dy gefn ar y ddau a dos at
Dduw

; efe a edrych arnat, ac yn ei F
fe'th addef yn bleutyn iddo. Y mae ge*
ei glust ef, a all reoli eu calon a'u p»
hefyd. Darfu i weddi Iacob beri new
bwriad ei frawd, fel y bu iddo ef, oedd
meddwl ei ladd, syrthio ar ei w-idf
gusanu. Yr oedd gan Nehemiah arch
deisyf gan frenin Persia ; ac y m^o (A
tybiai calon anianol yn cymmeryd • iior

rwyaf cwrnpasog at ei chaei
;
yn

3,
auif

matjyncuro wrth ddrws y nef :
" Li'\»}'d

attoiwg dy was heddyw, a chauiatà ia lo s
<

trugaredd ger bron y gwr hwn ; Neht
i. 11. Ac yn awr, fe ä i'r llys, ,'e y id

yn cael y drwsyn agored, ie, cyu tado gui

o blegid y brenin a ddywedodd wrtho, "

beth yr wyt ti yn ei ddymuuo ;" Nehem. ü.

Gaìlwn, chwi weiwch, agor^dau dcirws í

un agoriad. Wrth weddi y gwr duwi
yraa, dyna Dduw a dyn hefyd yn rhod

eu hatteb grasol. Nis gall y Cristion
;

sicr fod yn hir mewn eisieu, os gall oi

gweddio ; fel y dywedodd un, nas gallai

pab fod yn fyr o arian, tra y gallai dd

pin ysgrifenu yn ei law. Dini ond gwedd
mewn tfydd, a dyna neges y Cristionarbe
<4 Na ofelwch am ddim ; ond gwneler ei.

deisyfîadau yn hysbys ger bron Duw;
tliangnefedd Duw a geidw eich caloni

(Phü. iv. 6. 7) " Treigla dy ffordd aifvr A
glwydd ; ac efe a'i dwg i ben ;" Salm xvr

5. Mae biliau y saint yn cael eu derbyn i

yrolwggyntaf, pa faintbyuag fyddoy swi

Crist y w trinwr ein hachosion, i edrych a

dâl ; ac y mae efe mewn cynmieriad fyi

yn mynwes ei dad ; ac fe fydd, i gael croe

aw i'w holl saint, ie, hyd at yr olaf o hoi

ynt a geir ar y ddaear,
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2. Y mae hyn yn dileu allan o nifer y
int, enwau y rhai hyny na fuont erioed yn
^dnabyddus â'r ddyledswydd hon. Pa
;tli, saut! ac yn foddlawn ar yr hyn a gei

Dduw mewn cydgymmundeb âg ereill yn
• eglwys neu y teulu, fel ag i beidio dy-

uno cyfeillach ddirgel rhwng Duw a thi-

au. Ai nis gelli gael un neges i'th dynu i

*rad â Duw dy hunan ? Y mae achos am-
heu dy santoliaeth. Pan fyddo brenin yn
isio ar hyd yr heol, yna fe ddaw pawb, ie,

rà yn oed estroniaid, yn dorf i'w weled ef

;

id nid digon hyn gan ei blentyn, y mae
e yn myned adref gydag ef

, y mae yn rhaid

do fyw gydag ef, a bod dan ei olwg beun-

Id. Fe ymdyra rhagrithwyr a rhai halog-

ig i ordinhadau cyhoeddus, ond nis gaìl

aid grasol fyw heb gyfeillach fwy neilldu-

ag ef

.

PENNOD XXXV.
tnogaeth tV saint ddal i fyny eu cymdeithas â
Duw mewn gweddi ddirgel ; a rfyaì cyfanoydd-
iadau at iawn drin y gorchwyl.

3. Cymmerwch eich annog, O chwi saint

!

Idal i fyny eich cydnabyddiaeth ddirgel â

uw. Nid wyf yn tybied, megys y dywed-
Id Paul yng nghlyw Agrippa ar achos ar-

l, fod dim o'r pethau hyn a ddywedais am
ddyledswydd hon yn guddiedig rhagot, os

yt yn sant. A wyt ti yn credu mai dy
lyledswydd di ydyw ? mi a wn dy fod yn
edu. A wyt ti yn gweddio yn y dirgel ?

is gallaf ei ammheu. Ni edy Ysbryd Crist,

dd o'th fewn, i tifodyn estron i'r gwaith.
ad mi ddymunwn dy gyffroi i fod yn hel-

ithach ynddo :
" Y pethau hyn a ysgrifen-

s (medd Ioan) atoch chwi, y rhai ydych
ì credu yu enw Mab Duw, fel y credoch yn
iw Mab Duw" (1 loan v. 13); hyny yw,
1 y credoch yn fwy. A'r pethau hyn wyf
mau yn ysgrifenu atoch chwi, sydd yn
ilw ar Dduw yn y dirgel, fel y galwoch yn
nychach ; ac y mae arnoch angen am hyn,
ìi bai eich bod yn cael byw ym mhell-
:h o gyíîìniau Satan, na'r lleill o'ch brodyr.
id oes un ddyledswydd yncael gwrthwyn-
)iad mwy gan Satan, a'n calonau diogiyd
n hunain na hon. Gfall y diafol ganiatau
îhwi eich gweddîau eglwysyddol, eich dy-
dswyddau teuluaidd, ac ambell waith un
arfiol yn eich ystafell hefyd, ac etto

.vneuthur' ei farchnad o honoch. Am hyny,
rmmerwch yr ychydig gyfarwyddiadau a
inlyn er trin y gorchwyl yn well.

laf. Bydded yn waith parhaol genych.
Ceini ar dreigl ni chasglant fwsogl. Caíon-
ì anwastad ac anwadal byth ni ragorant
ti hon nac un ddyledswydd arall. Gras a
id-roddir yw ysbryd gweddi, ond y mae
marferiad beunyddiol yu ei gynnyddu. Y

mae mynych gynnîwaír yn peri cyfeillgar-

wch, a chyfeillgarwch hyder. Ni a awn yn
hyf i d y neb y byddom yn ymweled âg ef

yn fynych.
2il. Bydded yn wir weddi ddirgel ; ac na

chaffed yr enw am ddim. Gwylia rhag peri
sn ar led am y peth a wnelych yn y dirgel.
11 Dos i'th ystafell," medd Crist, " ac wedi
cau dy ddrws, gwedcîia." Bydd sicr o'i gau
mor dn fel na ddelo gwynt o wag ogon-
iant i mewn

;
yn hytrach nag i hwn gaellle,

cau ddrws dy,wefusau yn gystal a'th ystafell

:

gall Duw glywed, er na byddo dy enau yn
adrodd dy neges. Y mae yn wir, pan wedd-
iodd Daniel, fe agorodd ei ffenestr, ond i

ddangos ei ffydd, nid ei falchder, fel y
rhoddai i'r byd wybod leied yr oedd yn ofni
eu digofaint hwy, nid ei fod yn chwennych
eu clod. Y mae Duw yn manwl-sylwi pa
ffordd y try dy lygad, ac y mae yn ddian-
rhydedd nas galì ei ddioddef i ti fod yng
nghyflog'gan y byd, yn disgwyl dy wobr
gan ddyn, ac nid ganddo ef ei hun. Na
choll fwyniaith Duw am weniaith dyn

;

newid y nef am y ddaear yw hyn, a march-
nad ddrwg ydyw.

3ydd. Bydd rydd a di-gel. Na thyred at
Dduw yn y dirgel, i gadw yno dy ddirgelion
rhagddo. Y mae bod yn gaeth a chelgaryn
erbyn cyfraith cyfeillgarwch : " Mia'ch gelw-
ais chwi yn gyfeillion," medcl Crist, "o blegid
pob peth a'r a glywais gan fy nhad, a hys-
bysais i chwi ;" ìoan xv. 15. A ydyw Crist

mor galon agored, a pheidio celu dim a yr
efe er ein daioni ? ac a fynit ti gael un gougi
ddirgel yn dy gell (pe geliit) heb iddo ef ei

chanfod! A wyt ti yn cyfaddef pechod?
Diosg dy enaid yn llwyr, a phaid a chellwair

â Duw. Os gwnei, y mae yn profi un o'r

ddau beth hyn ; fod genyt ryw fwriad dir-

gel i bechu rhag Uaw, neu dy fod yn llettya

barn gul am Dduw yn dy fynwes o ran dy
bechodau a aethant heibio ; fel pe na byddai
ef yn ffyddlawn i faddeu yr hyn wyt ti yn
rhydd i'w gyfaddef. Fel rhyw blentyu
afradlawn, yr hwn, er i'w dad addaw taiu

ei holl ddyledion, a maddeu iddo hefyd, etto

am fod y swm yn fawr iawn, ni faidd ddad-
guddio i'w dad yr holl wir, ond y mae yn
celu peth yn ei gyffes. Y cyntaf o'r rhai
hyn uid yw frycheuyn plant Duw, ond i'r

olaf, y maent weithiau yn syrthio, a thros
amser yn cael eu dal trwy ddichell Satan
a'u hanghrediniaeth eu hunain. Ond ystyr-

ia, Gristion, pa beth bynag yw dy bechod,
a pha mor fawr bynag, etto, y ffordd i gael
maddeuant yw ei gyfaddef, hid ei gelu ; ni
chelir mo hono chwaith rhag Duw, er i ti

nacau ei gyfaddef. Ond y mae Duw yn
caru cyfaddefiad o'th enau di dy hun gystal,

fel pan gyntaf y dynoethech dy gywilydd
dy hun, y mae efe wedi ymrwymo yn ffydd-

lawn i'w gysgodi â chochl trugaredd fadd-
euol ;

" Os cyfaddefwn eiu pechodau, ffydd-
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lawn yw efe a chyfiawn, fel y maddeuo i ni
ein pechodau;" 1 Ioan i. 9. Drachefn, a
wyt ti yn gwneuthur dy ddeisyfiadau wrth
Dduw? naddos yraaith âg un baich ar dy
ysbryd, trwy ryw orchwyledd ffol, ac ofn
blmo gormod ar Dduw, neu of\n yn rhy
bell, cyhyd ag y byddo yr addewid o'tìi
ochr. Ni chwynodd Crist erioed fod ei
eaint yn agor eu geneuau, neu yn helaethu
eu dymuniadau yn rhv lydan mewn gweddi

;

nag ê, y mae yn ercìii i'w ddisgyblion eu
hagoryn lletach, ac yn dywedyd wrthyut,
Na ofynasent ddim

; byny yw, dim yn gyfat-
tebol i'r galon eang oedd ganddo ef i roddi.

4ydd. Bydded mewn iawn amser
; y mae

hyn yn rhoddi i bob gwaith ei harddwch.
1. Edrych rhag iddi wthio addoliad cyhoedd-
ua o'i le. Gwych iawn gan y diafol osod or-
dinhadau Duw yn erbyn eu gilydd. Mae yn
gwyro rhai i grio i fyny weddi gyhoeddus, ac
esgeulusç yr un ddirgel, ac ereiìl a fynai efe
eu rhoddi allan o gariad â'r un gyhoedd, trwy
ganraawl y llall—er bod digon o le i'r ddwy
yn yr yrfa Gristionogol. Er i Moses ladd
yr Aiphtwr, etto fe geisiodd heddychu y
ddau Israeliad pan oeddynt yn yraryson.
Gochel roddi i Satan y fath fantais ag es-
geuluso cymraundeb y saint yn gyhoeddus,
dan rith gweddîo yn dy ystafell. Gosod un
ordinhâd yn erbyn y llall yw hyn: chwi-
orydd ydynt, na wna anghydfod rhyngddynt.
Nacâ di gyfarfod â Duw yn y cyhoedd, a
thi fyddi sicr o golli ei wyneb yntau yn dy
ystafell: "Y neb a dry ei glust yraaith
rhag gwrandaw y gyfraith, fydd fhaidd ei

weddi hefyd;" Diar. xxviii. 9. 2. Gwylia
rhag iddi wrthladd dy ddyledswydd yn dy
alwedigaeth allanol. Megys y dvlit gau
drws dy ystafell i weddi, felly dylit agor
ffenestri dy weithdy, i ddilyn dy alwad yn y
byd. Dos i'th ystafell cyn myned i'th weith-
dy, onid e yr wy t yn atheist ; ond ar ol i ti

fod gyda Duw yno, dos at dy waith a'th
alwad, onid e, yr wyt yn rhagrithiwr. Yr
wyt yn cynnwys enaid a chorph, ac y mae
Duw yn rhanu dy waith rhwng y ddau. Y
dyn nad yw yn ddyfal yn ei ddyledswydd
ynghylch y ddau, nid yw gydwybodol yn yr
un. Pan fyddo pob rhan yn y corph yn
derbyn ei faeth ddyledus, y mae iechyd yn
cael ei gynnal. Felly yma, efe yw y Crist-
ion iachus sydd yn rhaDu ei ofal yn ddoeth,
at ei achosion ysbrydol a thymmorol hefyd.
Na chwsg ymaith dy amser gweddi yn y
boreu, gan dybio wedi hyn fod genyt esgus
digonol i'w gadael heibio, am fod dy orch-
wyl bydol yn dy alw y ffordd arall. Na
flina dy gorph â gormod Uudded, na'th
feddwl â llwyth rhy drwm o ofalou bydol
yn y dydd, ac yna meddwl y bydd i flinder

y naill ac annhrefn y llall, dy ryddhau oddi
wrth weddio drachefn y nos. Gwneuthur
pechod yn esgus am esgeuluso dyledswydd
íyddai hyn.

PENNOD XXXVI.
Am iccddi deuluaidd, Ucyprofir mai dulcdswyç
y rtai sydd â gofal teulu arnyat, yxo r/osi
addolwdDuwifyny ynddo.

Yr ail math o weddi reolaidd yw hono
gytìawnir raewn cyraraundeb âg ereill. A
y mae hon yn ddau ryw: naill ai neilldu.
ai cyhoedd—gweddi deuluaidd, neu wed<
eglwysyddol. Dechreuaf gyda'r gyntaf
gweddi deuluaidd.
Wrth deulu yr wyf yn meddwl c)-mdeitl

as o ryw nifer o bobl mewu perthynas â'

gilydd, naturiol ueu wladol, yn byw da
reolaeth gai trefol gwr, meistr, tad, neu fan
Pa le bynag y ceir y fath gyradeithas, y raa
yn ddyledswydd ar y pennaeth osod i fyn
addoliad Duw ynddi ; a'r rhau hon o addo
ìad yn enwedigol—gweddi deuluaidd. Y
oedd gan yr luddewon eu haberth teuluaid
{Ecsod. xii 21), yr hwn yr oedd raeistr y t
yn ei gyflawni gartref gyda'i deulu. Y raa
aberth ysbrydol o weddi a diolch yn bod hy
heddyw, yr hwn y raae pob pen teulu í\
offryrau i Dduw gyda'i dvlwyth. Ei d
annedd yw capel cyfagos y Cristion, i addo
Duw yn feunyddiol ynddo, gyda'i bertbyn
asau. Mewn teulu y dechreuodd yr eglwys
ac y raae yn cael ei chyunal etto trwy dduw
ìoldeb teuluaidd gwahanol. Os na edrychi
at y planwydd ieuangc, y raae yu rhaid i'

berllan niewn amser fethu.

Oofjn. Ond y gofyniad a fydd, Pa fodd
3

gellir pix)fi fod gweddi deuluaidd yn ddv
ledswydd i

At. Yr wyf yn gobeithio na ofyn neb yt
grythyr bennodol yn gorchymyn hyn mewi
geiriau manwl, cyn y credant ei fod yn betì
sydd yu rhwymedig arnynt. Ffordd fyddai
hon i fwrw heibio, nid yn unig y rhan ymi
o addoliad Duw, ond dyledswyddau ereilJ

hefyd. Anhawdd fyddai i ni gael gair pen-
nodol yn erchi cadw y Sabbath Cristionogol,
neu fedyddio ein babanod ; etto, na ato Dui
i ni, gyda rhai, ysgwyd ymaith yr ordinhad
au hyn ar y cyfrif yma. Y mae yr hyn
ellir ei dynu trwy gaulyniad angenrheidiolo'
Ysgrythyr, yn Ysgrythyr, yn gystal a'r hyi

a osodir i lawr niewn geiriau penuodol.
os ydych yn derbyn hyn fel yr wyf yn
y dylech, mi a obeithiaf allu rhoddi i chwi
beth boddlonrwydd.

dosb. 1.

laf. Y gorchyrayn cyffredinol hwnw am
weddi, a ddwg weddi deuluaidd i fod fewu
cylch ein dyledswydd :

" Yr wyf yn ewyllys-
io i'r gwyr weddio ym mhob mau ;" 1 Tim. ü.

8. " Os ym mhob man," medd Mr. Perkins,
ar y lle yma, "yna yn sicr yn ein teuluoedd,
lle y mae Duw wedi ein gosod mewìi perth-

ynas mor agos y naill at y llalh Y mae Paul
yn cyfarcli yr eglwys yn nhý Priscila ac

Acwila: Rhuf. xvi. 5. Ac onid eglwys

ryfedd fyddai rhai yn byw ynghyd, heb
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gyd-weddîo? A fuasent hwy yn haeddu y
fath enw uchel ac anrhydeddus, pe buasent
yn y modd ynia yn cau Duw allan? Eu
galw yn eglwys fuasai hyn, yn debyg i'r

modd y geilw y Lladinwyr lwyn yn (lucus)
lle goleu (â non lucendo) am ei fod yn attal
goleu. Pan adeiladai neb o'r Iuddewon d
newydd, yr oeddynt i'w gyssegru : Deut. xx.
5. A'r ffordd i gyssegru tai newyddion oedd
trwy weddi, fel y gellwch weled wrth ddar-
llen teitl y ddegfed Salm ar hugain, a ysgrif-
enwyd ar yr achos hwn; Salm, neu Gân o
Gyssegriad tý Dafydd. Yr oeddynt yn
gwneuthur hyn, Yn gyntaf, I dystio eu
diolchgarwch i Dduw am drefnu iddynt
drigfa. Yn wir, nid trugaredd fechan yw
cael lle i gyfanneddu; tý cyfleus i ni ein
hunain a'n perthynasau drigo yn heddych-
ol ynddo. Y mae yn fwy nag a gafodd y
y saint gwerthfawr hyny Çffeb. xi. 38) a fu

f

yn "crwydro mewn anialwch, a mynydd-
oedd, a thyllau, ac ogofeydd y ddaear ;"

îe,
nag a gafodd Crist ei hun (Mat. xiii. 20)

:

" Y mae ffauau gan y llwynogod, a chan
ehediaid y nefoedd nythod

; çnd gan Fab y
dyn nid oes le i roddi ei ben i lawr." YnK Drwy hyn fe'u rhybuddiwyd i addef eu
hunain yn ddeiliaid i Dduw ; a'u bod yn
dal eu tai, dano ef, eu meistrtirgoruchel, ar
yr ammod o wneuthur ymostyngiad iddo,
;rwy roddi eu tai fel cynnifer o gyssegroedd

ei addoliad ef, tra y caent fyw ynddynt.
Oyna feddwl Molerus ar y lle.

DOSB. II.

2il. Y mae yr hyn a roddir mewn ymddir-
ed i benau teuluoedd yn dangos mai eu
lyledswydd yw gosod i fyny weddi yn eu
euluoedd. Y mae gofal eneidiau ar bob
>ennaeth t, yn gystal ag ar y gweinidog—

y

|aae yn brophwyd, brenin, ac offeiriad yn ei
ei hun; ac oddi wrth bob un o'r rhai

lyn ei ddyledswydd hon a ymddengys.
I Y mae yn brophwyd i addysgu ac hyfforddi
i deulu. Fe orchymynir j wragedd ddysgu
an eu gwyr gartref : 1 Cor. xiv.; yna yn
cr y mae yn perthyn i'r gwyr roddi addysa
lldynt. Erchir i rieni hyfforddi eu plant:
kut. ix. 19. "Dysgwch hwynt i'ch plant
\%n eisteddych yn dy d," &c. " Maethwch
wynt yn addysg ac athrawiaeth yr Ar-
gydd;" Eph. vi. 4. Yn awr, y mae
ildysg ac athrawiaeth yn bod trwy weddio,
^moliannu Duw, yn gystal a thrwy holi, &c.

:

iGan ddysgu a rhybuddio bawb eich gilydd
íewn salmau a hymnau;" Col. iii. 16.
iwaith y meistr yn gweddîo gyda'i deulu
Idd yn addysg iddynt hwythau pa fodd i

|eddîo pan ar eu penau eu hunain. Ei
'faddehadau, ei erfyniadau,a'i ddiolchiadau
I

yn ei ddyledswydd deuluaidd, fyddant yn
fldion rhagorol i'w haddurno hwy â defn-
Idi'whaddoliadau. Pa fodd y mae, fod
wer o weision a phlant, pan ddelont i fod
I benau teuluoedd eu hunain, mor analluo»

i fod yn eneuau at Dduw mewn gweddi dros
eu perthynasau? Ond am eu bod yn eu
maboed wedi byw mewn teuluoedd diweddi,
achael eu cadw mewn anwybodaeth o'r
ddyledswydd hon, fel nad oes gauddynt na
phen na chalon, deall na serchiadau, addas i'r
tath waith. Drachefn, y mae yn frenin yn
ei d, i reoli ei deulu yn ofn Duw. Megys
y mae yn ddyledswydd ar y swyddog gwlad-
ol osod ì fyny addoliad Duw yií ei deyrnas,
felly hefyd yn ei d. Dylai ddywedyd gyda
Iosuah, " Myfi a'm tylwyth a wasanaethwn
yr Arglwydd." A fyddai yn bechod mewn
tywysog, er iddo addoli Duw ei hun yn ei
balas, os na osodai i fyny addoliad cyhoedd
ì Dduw yn ei deyrnas ? Yn sicr ynte y mae
yn bechod mewn pen teulu beidio ei osod i
fyny yn ei d, er iddo weddío ei hun yn ei
ystafell. Yn ddiweddaf, Y mae yn offeir-
ìad yn ei d ei hun ; a lle y mae offeiriad,
rhaid bod yno aberth ; a pha aberth ym
mysg Cristionogion, ond yr aberthau ys-
brydol o weddi a mawl ? Fel hyn y cawn
fod Dafydd wedi myned o'r ordinhadau cy-
hoedd i gyflawni dyledswydd neillduol gyda'i
deulu: "Dafydd a ddychwelodd i fendigo eí
dyntau ;" 1 Cron. xvi. 43. Hynv yw, medd
un ar y lle, fe ddychwelodd i addoli Duw
o r ^eilidu gyda hwynt, a deisyf ei fendith
arnnt. Ac y mae hyn yn arwain at dtyd-
edd ddadl.

DOSB. III.

3ydd. Arfer y saint ym mhob oes oedd
dwyn gofal duwiol dros eu teuluoedd. Yr
oedd Iosuah rasol yn addaw drosto ei hun
a^i dylwyth, y gwasanaethent yr Arglwydd.
Pe buasai ynmeddwl ymostyngiad tumewnol
i Dduw, fe fuasai yn addaw mwy nag oedd
yn ei allu gyflawni ar ran ei deulu,o herwydd
ni allasai efe wthio gras i'w calonau.
Ehaid i ni, gan hyny, ddeall ei feddwl, na
chaffai y bai fod arno ef, os byddent heb
hyny, am y byddai iddo arfer pô'b moddion
a'r a allai i ddwyn hyny i ben. Y gosodai
efe esampl dduwiol o'u blaen, ac y cymmerai
ofal na chaent fyw heb addoliad Duw yn ei
deulu ef. Ni a gawn Eliseus yn gweddîo
gyda'i weinidog—y meistr a'r gwas ynghyd

:

2 Bren. iv. 33. Y frenhines Esther, a'i
morwynion, yn cadw ympryd neillduol yn
ei theulu: Est. iv. Ì6. Yn awr, anghared-
igol fyddai meddwl ei bod yn estrones i ar-
feriad cyffredinol o'r ddyledswydd hon ; a
hithau mor flaenllaw i gyflawni yr un

1 anghyffredinol, a rhoddi ereill hefyd ar y
gwaith. Yn sicr, nid y pryd hyn yr oedd
y wraig rasol yma yn dechreu ei chydnab-
yddiaeth â'r ddyledswydd, ac nid ei chym-
meryd i fyny yr oedd yn unig am y tro, yn
ei dwfn gyfyngder presennol. Ympryd
gwangcus yn wir fuasai hwnw, a lyngcasai
addoliad Duw yn ei theulu am y rhan arall
o'r flwyddyn. Y mae crefydd Cornelius yn
ei deulu yn cael ei choftäu : "Gr defosiyn-
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ol, ac yn ofni Duw, ynghyd â'i holl d, ac
yn gwneuthur llawer o elusenau i'r bobl, ac
yn gweddio Duw yn wastaclol ;" Act. x. 2.

Craffwch, yr oedd yn r defosiynol, ac yn
ofui Duw, ynghyd â'i holl d. Y mae dfn
yn fynych yn cael ei roddi am addoliad
I)uw. Gelwir Duw yn "ofn Isaac" (Gen.
xxxi. 53) ; hyny yw, y Duw yr oedd Isaac
yn ei addoli. " Efe a ofnwcli chwi, ac iddo
ef yr ynigryrawch. Ac nac ofnwch dduw-
iau dieithr ;" 2 Bren. xvii. 36, 37 ; hyny yw,
nac addolwch hwynt, na weddíwch arnynt.
Yn ol yr ystyr hon y gallwn farnu Cornelius
yn ddefosiynol acyn ofni Duw,ynghyd â'i d.
Yn sicr, gr oedd mor drugarog a llòni ym-
ysgaroedd newynllyd y tlodion wrth ei ddrws
nis gallai fod mor greulawn wrth eneidiau
ei berthynasau o fewn i'w d, a chloi i

fyny ei grefydd mewn ystafell rhagddyut.

PENNOD XXXVII.
Tair gwrthddadl yn erbyn gosod y ddyledswydd hon

i fyny mewn teuluoedd yn cael eu hatteb.

Gofyn. Ond pa angenrheidrwydd sydd i

deulu yniuno i addoli Duw ynghyd? Oni
wasanaetha os gweddia pob un drosto ei

hun yn ei ystafelli)

At. Y mae teulu yn gorph casgledig, ac

fel y cyfryw, mewn dyled o addoliad i Dduw.
" Efe sydd yn gosod yr unig mewn teulu

;"

Sctlm lxviii. 6, ac fel sylfaenwr fe fn ei

addef ganddynt : "Tywallt dy lid ar y teulu-

oedd ni alwasant ar dy enw ;" Ier. x. 23.

Y mae y gair mewn grym yn erbyn teulu-

oedd taidd, yn gystal a gwladol ; o blegid efe

sydd yn codi y naill fel y llall i fyny. Y
mae pechodau teuluaidd yn bod; a'r rhai

hyn i'w haddef gan y teulu, fel pechodau
gwladol gan y genedl. Mae aughenion teulu-

aidd, ac y raaent yn gofyn cyderfyniadau

y teulu. Y mae achosion a gorchwylion

teuluaidd ; a'r rhai hyny yn galw am rym
unol y teulu, i dynu bendith i lawr ar eu

cyd-lafur, er lles i'r holl gymdeithas. M Os
yr Arglwydd nid adeilada y t, ofer y llaf-

uria yr adeiladwyr wrtho." Ac onid cym-
mhwys i'r rhai a gydweithiant, gydweddio
am fendith ar eu hymgais? Y mae trugar-

eddau teuluaidd ag y mae yr holl gymdeith-

as yn gyfranog o honynt; ac onid yw yn
addas i'r rhai a fwytânt o'r un wledd, gyd-

uno yn yr un gân o fawl i'r hwn a'i trefn-

odd? Mewn gair, y mae barnedigaethau a

allant ddal yr holl deulu ; a lle y mae i bawb
ran o'r perygl, dylai pawb rhoddi benthyg

eu cynnorthwy i'w attal ; ac y mae llawer o

ddwylaw yn gwneuthur gwaith hwylus. Y
mae rhaff gordeddig o lawer o reflÿnau yn
gryfach nag y bydclai yr un rheffynau bob
un ar ei ben. Felly gweddi llawer ynghyd
yn fwy tyciannol, am eu bod yn debyg o fod

yn fwy gwresog na» eiddo yr nn rhai tuj

wahân yu eu hystafell, er na fynwn i osod
j|

naill weddi i gilgwthio y lla.ll
; y raae digod

o le i'r ddwy; pa ham y syrthient allanil

Y mae Polamus yn ei lyfr hanes yn mynegi
i ui am dref yn ardal Berne, yn Switzerìaudi
yn cynnwys deg a phedwar ugain o dai, t\

ddinystriwyd yn y flwyddyn 1584 gail,

ddaeargryn, oddi eithr hanner un tý, Ue yJ
oedd y pen teulu, a'i wraig, a'i blaut, ar eijl

gliniau yn taer weddio ar Dduw.
Gwrth. Ond O! ni feddaf fi ddoniaij

na chymmhwysderau i'r fath waith
; \

gwell ei adael ar ol na'i anurddo wrth el

wneuthur.
At. Diin mwy medrus a dawnus nid oeddÌ

it at dy gelfyddyd pan aethost gyntaf i'vj

dysgu. üyro dy fryd ar y gwaith, rhwynn

y ddyledswydd ar dy gydwybod; chwiliayl
Yâgrythyr, lle y mae defnydd gweddi ynì
ughadw, a rheolau pa fodd i gyflawui 1

gwaith. Astudia dy galon, a chratfa ar gyf

lwr dy deulu, nes y byddo ystyriaeth o'c)

pechodau, eich augenion, a'cb trugaredda'

beunyddiol, wedi i ti eu trysori yn dy gôf, y:

eííeithio ar dy ysbryd. Mengair, ymarfe
yn fynych â gweddi ddirgel ; bydd daer yn
am ei Ysbryd ef, i'th alluogi yn dy wasar.

anaeth teuluaidd, a gwylia rhag ymlid y
Ysbryd Glân oddi wrthyt trwy ddiogi, byd
oldeb, balclider, neu un math arall o bechoí

Ywà cyfod a gweithia, a thi elli ddisgwyly
gysurus y bydd Duw gyda thi, i'th gyr.

northwyo, a'th gymmeradwyo yu y gwaitl

Yr oedd Moses yu giaf o'r gorchwyl y galvi

odd Duw ef iddo ; a mynasai ei roddi heibi

â'r esgus moesgar hwu. " Ni bûmr ymac
roddus...ta?od-trwra wyf." Ond fe attel

wyd yr wrthddadl hon yn fuan: "A dj

wedodd yr Arglwydd, Pwy a wnaeth enau
ddyn? neu pwy a ordeiniodd fudan...oui

myfi yr Arglwydd?" Ecsod. iv. 11. " Ai

hyny, dos yn awr; a mi a fyddaf gyda't

enau, ac a ddysgaf i tiyr hyn addyweìlych
Yr oedd ei alwad ef yn anghyffredino), a

gynnorthwy yn gyfattebol. Mae dy alwa

di, fel pen teulu, i'r gwaith yma yn gytfrec

inol, ac felly ti elli edrych am gynnorthw
cyffredinol. Fe allai na chei byth dy ddon
â'r fath lithrigrwydd geiriau ag a fedd rh

ereill ; ond na âd i hyuy dy ddigaloni ; n
yw Duw yn edrych ar odidogrwydd geiria

ac amrywiaeth o yraadroddion ; oud ar o

estrwydd a gwresogrwydd y galon. N
am ei fod .yn oreurog y mae yr agoriad 3

agor y drws ; ond ara ei fod wedi ei adda;

at ranau y clo. Bydded ond defnydd (

weddi yn ol meddwl Duw, yn rasol ac \

â'r gair ; a hwyl dy galon yn osCyngedig

gwresog; a diararaheu y Uwyddi. Iè',

i'th weddi fod yn hen, o'r un gyuuwysi;

heddyw a doe; bydd sicr ond o ddwj
serchiadau newyddion gyda'th hen weddi,

thi a gei dderbniad tit iou i ydd Duw, p;|
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wyt yn methu gosod dy ddeisyfiadau yn y

llun hardd y dymunit. Ni wna Duw gau y

drws yn erbyn ei blentyn, am nad yw yn

dyfod bob dvdd mewn trwsiad newydd lun.

Owrth. Y'mae ereili a'r na ddadleuant

eu gwendid eu hunain, fel eu rheswm am

fod heb weddio yn eu teuluoedd. Maent yn

ddi^on hyderus o'u doniau eu hunain, ond

yn ammheu gras ereill, a pha un a allant

weddio gyda'r cyfryw.
,

At. Mi a ganiatâf lod y fath yn dy deulu

;

ond a yw hyn yu sail i adael heibio addohad

Duw? Ychydig w.yt ti yn feddwl i ba le

yr arwain yr egwyddor yma. Wrth hon y
mae yn rhaid i addoliad Duw gael ei roddi

heibio, nid vn unig yn y rhan fwyaf e dai

ueillduol, ond yn ein holl gynnulleidfaoedd

cyhoeddus hefyd. Os na elli weddio yn dy

deulu. am fod un drygionus yn bresenuol,

yna nì elli uno mewn gweddi âg un gynnuil-

eidfa gyhoeddus, am nad oes dim sicrwydd

itii'w gael, eu bod oll yn dduwiol. Nid

oes i'r gweinidog chwaith weddio, rhag ofn

bod rhyw un drwg yn y gymdeithas; ac

ifelly rhaid i'r rhan yma o addoliad dwyfol

gael ei thaflu allan o'r eglwys, hyd nes

>y gallom gael cynnulleidfa i gyd yn wir

saint ; a pha le y bu y fath, neu y bydd, tu

yma i'r nef, nid oes neb, dybygaf, a all

, ddywedyd. Yn sicr, nid oedd saint y Beibl

yn betrusgar yn y wedd hon. Pä mor

ifynych y gweddiodd Crist ei hun gyda'i

. ddissyblion, er bod yno Iudas yn eu mysg?

, Yr yf yn raeddwl ddarfod i mi mewn lle

iarall biôfi mai dyledswydd pawb, hyd yn

i oed yr annuwiol, yw gweddio ; ac na rydd

. Duw byth y weithred o weddi yn ei erbyn

fel pechod, ond ei wyrni ynddi ; llawer llai

y rhydd efe i'th erbyn di hwyl bechadurus

un arall sydd vn cydblygu â thi. Gweddia

di raewn ffydd, ac ni chaiff ei anghredin-

iaeth ef fod er niwed i'th ffydd, na'i falch-

der i'th ostyngeiddrwydd. Yr wyt ti yn

cyduno âg ef yn y ddyledswydd; ond heb

ddal cymmundeb â'i bechod ef. Nid oes

dim mwy o achos meddwl yn amgen, nag i

ddywedyd pe byddai i bigwr codau ddwyn
arian un arall ar amser gweddi, fod yr holl

gynnulleidfa yn euog o'i ladrad ef. Cym-
maint gwell fyddai i ti, Gristion, ofni

gweddio gyda chalon annuwiol yn dy fyn-

wes, na chyda dyn annuwiol yn dy deulu.

Nid oes dim tebygoliaeth y niweidit dy enaid

|
dy hun wrth weddio yn ei glyw ; nac y

, gwnei les i'w enaid yntau wrth adael heibio

, y ddyledswydd er ei fwyn. Fé allai, er ei

i fod yn anianol, ei fod yn blygedig oddi

, allan ; a pha fodd y gwyddost nad all dy
weddi di, yn enwedig ac yntau yn bresennol,

wanu ei galon ef, a bod yn foddion cyn-

northwyol er ei dröedigaeth ? Mi a glywais

i am y fath, y gwnaethpwyd yr argrafíìadau

teimladol cyntaf ar eu calonau yn y ddyled-

awydd hon o weddi. Os yw ef nid yn unig

yn anianol, ond yn watwarwr addoliad Duw,

ac yn aflonyddwr y gwaith, gwell i ti, gydag

Abraham, droi y fatli Ishmael dros y drws,

na throi Duw dros y drws er ei fwyn ef,

drwy nacau yr addoliad sy ddyledus iddo.

PENNOD XXXVIII.

Cerydd iW rhai hyny sydd heb angenrhaidyn t-'tiu

eu hun in i'r futh deiduoedd, lle m chynnelir

addoliad i Dduw.

Befnydd 1. O gerydd i'r Cristionogion

hvny sydd, heb raid, ac o ddewisiad, yn

taflu eu hunain ar y fath deuluoedd, lle y
mae addoliad Duw heb ei osod i fyny. A
wyddost ti i ba le yr wyt yn myned ? Ehed-

eg yr wyt, g.yda Ionah, oddi ger bron yr Ar-

glwydd; a thi elli ddisgwyl ystorm i'th or-

ddiwes. Mae yn bossibl mai gwas wyt, a

fu yn bvw gynt mewn teulu duwiol, Ue yr

oedd genyt aml ragorfraint felus, a manteis-

ion ysbrydol; bwrdd wedi ei daenu bob

dydd, cyn fvnyched i'th enaid a'th gorph,

heb law rhâi prydiau dros ben, o ddyled-

swýddau anghyffredinol, a thrwyddynt yr

oeddit yn mwnhau math o nefoedd ar y
ddaear. Ond am ychydig esmwythâd yn dy

waith, neu godiad yn dy gyflog, ti wnaeth-

ost y cyfnewid annedwydd ynia, rhoddi dy

hun dan gronglwyd y rhai hyny a ddysg-

ant i ti dyngu a rhegu yn hytrach na

gweddio ; a lle ni elli, wrth drefn y teulu,

wybod rhagor rhwng dydd yr Arglwydd a

diwrnod arall, na pha un ai bod addoliadyn

ddyledus i'th Wneuthurwr ai nid oes.

Och ! greadur truan ! Pa beth ? a oeddit ti

gynneu mewn porfa mor fras, ac yn awr yn

crwydro ar y mynydd llwm, lle nid oes dim

i'wgael i'th enaid gwerthfawr? lle, megys

ar fynyddoedd Gilboa, nid oes dim o'r gwlith

nefol yn disgyn, â'r hwn y byddai dy enaid

arferol o gael ei ddyfrhau? Yn ddiau, ti

aethost o dan gysgod Duw, i boethwres yr

haul. Pe buasai Duw yn wir wedi dy daflu

i'r fath le, trwy ragluniaeth anocheladwy,

ti allesit obeithio cadw dy wedd ysbrydol,

er colli dy brydiau gynt : ond gan mai dy

ddewisiad dy hyn ydoedd, y mae i'w ofni y
nychi ac yr edwi yn fuan yn dy ystâd ys-

brydol. Y mae culni yn debygol o grychu

dy enaid, tra y mae geuyt dy dameidiau breis-

ion yn dy safn. Fe ä dy ysbryd yn ysgafn

a thlodaidd, er y dichon dy bwrs drymhau.

Ni a'th gawn cyn bo hir yn achwyn fel

Naomi, ddarfod i ti " fyned allan yn llawn,

ond dyfod adref yn wag." Pa fodd y beiddi

di ddewis aros, lle nad yw Duw ei hun yn

aros, yn ei bresennoldeb grasol? Y mae

efe yn " cyfanneddu yn moliant ei bobl," ac

yn gwneuthur ei drigias yn y t gweddi. Ac
os nad yw yr Ysbryd sanctaidd yn aros, yn

rhodio, yn anadlu, yn y t,- y mae yn rhaid
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bod yr un drwg yn yrarodio yno. Gwna dy
arosfa ynddo mor fyr ag yw bossibl. Gâd ymeirw i drigo gyda'r raeirw, y didduw gyda'r
didduw; dy ddiogelwch di fydd cael mvned
1 blith cymdeithiou gwell. A yw yr egìwys
mor brin o deuluoedd duwiol fel nad oes un
o'r fath i'w gael, a egyr ddrws i'th ollwng
di 1 mewn ? Dôs, ymofyn ani y cyfryw, a
chynnyg wneuthur y swydd waelaf yn y t
hwnw, lle y gelli fwynhau dy freiutiau gvnt
i'th enaid, yn hytrach nag aros lle yr yt.Y mae hyd yn oedyr anifeiliaid yrigriddfan
wrth wasanaethu y drygionus, tra y mae yr
angylion eu hunain yn foddlawn i weini i'i

saiut.

Gof Ond fe allai y dywedi, nad dy dde-
wisiad, ond augenrheidrwydd, sydd vn peri.Y mae dy rieni wedi dy roi yn egwyddorwas
at feistr annuwiol ; neu yr wyt yn byw dan
gysgod dy rieni, ac nis gelíi wrtho, er eu
bod hwy yn halogedig ; neu gvda gr am
yr hwn yr oeddit yn gobeitìiio (wrth ei
ddewis)y byddai yn ymgeledd gymml.wys
i'th enaid

; ond i'r gwrthwyneb yr wyt yn
cael. Pa beth a fynech i ni wneuthùr yn
yr achos hwn ?

At. laf. Galara o dano fel dy gystudd
mawr. Fel hyu y gwnaeth Dafvdd, pan
oedd yn byw yn nheulu annuwiol Saul ; llvs
a thylwyth yr hwn y mae efe—am anghref-
ydd a halogrwydd—yn gyffelybu i'r Arab-
iaid anfoesgar, a'r Ismaeliaid erlidgar, gan
ofidio am ei fod yn rhwym wrth v fath, pa
rai o herwydd perthynas yr oedd vn au-
hawdd iddo eu gadael ; ac o herwydd eu
drygioni yn anhaws iddo eugoddef : ''Gwae
fi fy mod yn preswyüo yn Mesec, yn cvfan-
nedda ym mhebyll Cedar ;" Salm cxx.*5.

2il. Bydd o hyny yn fwy mewn cymmun-
deb dirgel â Duw. Pe bait yn byw gyda
rhyw gybydd a wasgai arnat am dy fòl, a
chenyt ond ceiniog yn dy bwrs, oni roddit
hono allan am fara yn hytrach na newynu ?

Ni ddichon dy enaid fod mewn bywoliaeth
heb gymmundeb â Duw, ac y mae arnat
angeu cael tamaid chwaneg mewn congl, am
dy fod yn fyr o'th fara beunyddiol yn y
teulu. Cyminer dy hun yr hyn nid yw ereill
mor dirion a'i roi i ti ; ac i'r diben hwn
hwn, hwsmonaetha o hyny gwell bob dernyn
o'th amser. Fe fydd i ti trwy fendith Duw
yn y modd yma—1. Gadw dy fywyd a'th
fywiogrwydd ysbrydol. 2. Cael meddyg-
iniaeth yn erbyn haint yr awyr ddrwg yr
anadli ynddi. 3. Cael esmwythâd i'tli ys-
bryd llwythog dan y gofidiau,gwaradwydd-
iadau, a'r profedigaetbau yr wyt yn sicr o'u
cyfarfod oddi wrth y fath berthynasau. Yr
oedd gan Hannah rasol wrthwynebwraig
yn yr un teulu (Peninah wrth ei henw) a'l

cythruddai hi yn dost nes peri iddi wylo
;

ond fe'i gyrodd hyn hi at Dduw mewn
gweddi, ac yno y dilwythodd ei henaid.

3ydd. Hardda dy grefydd trwy gyflawn-

ìad ffyddlawn o'th ddyledswydd at d
berthynasau, er nad ydynt hwy gystal ag
dymumt. A ydwyt yn was á'th feistr y
annuwiol ? bydd di ufudd a gostjnged
diwyd a ffyddlawn. Gâd iddo weled d
feiddi ei ysbeilio o'i amser trwy ddio^i, na
o'i eiddo trwy dwyll ; ond dy fod hyd°eithí
dy allu a'th nerth yn ceisio cvflawni ei oi
chwyl ef yn ddyladwy, er ei fod ef yn lleid
i th enaid drwy beidio darparu drosto. Y
ydym yn gweled yn rhy fynych fod anffydò
loudeb a diofalwch rhai gweision sydd \
proffesu, yn gosod eu meistriaid anianol yi
mhellach oddi wrth grefvdd nag oeddyn
o r blaen

; ie, yn peri iddynt ffieiddio €
dyledswyddau hi (ygallesid eu hennillatvn
oni buasai hyny) nes y delont o'r diwedd
dybio am bob proffes ac awch mewn ymar
feriarlau crefyddol, nad ydynt ond hug rag
nthiol i guddio rliyw anonestrwydd daniA dywedant am eu gweisiou, pan ofynan
genad i fyned i bregeth, a disgwyl wi-tl
Dduw yn ei ordinhadau, fel Pharaoìi am y
Israehaid, " Segur, segur ydych ; am hym
yr ydych yn dywedyd, Gâd i ni fyned aí
aberthu ì'r Arglwydd ;" Ecsod. v. 17. Fe
hyn, megys y dywed yr apostol, y mae en\i
Duw a'i athrawiaeth yn cael eu cablu c
achos ymddygiad drwg rhai gweisiou sy yi

j

dal proffes o grefydd : 1 Tim. vi. l. Dra-
chefn, ai gwraig ydwyt, a'th r yn ddyá

[

anianol, yn byw heb ofal am ei enaid ei hun

t

na'r rhai sy dan ei gronglwyd ? Gweddîa
di hyny mwy drosto am ei fod heb weddlo
gyda thi

; gweddia dros dy deulu yu dy ys-
tafell, er ei fod ef yu esgeuluso hyny vn yt. Ond gyda hyn, bydd sicr o ganmaw"
dy grefydd wrth gydwybod dy r, a*
gwneuthur mor eglur ag yw bossibl i'w
lygad ef trwy dy fwyneidd-dra doethineb
tuag ato, a'th holl ymddygiad yn dy deiild.Y mae llythyren hardd n denu i ddarllen
llyfr. Crefydd wedi ei hargraffu yn hardd
yn dy ymddygiad rnwynaidd ac ufudd
dithau ato ef, a'th bwyll yn dy holl faterion,
pa fodd y gwyddost nas gallant mewn am-
ser ei ennill ef i ystyried hawddgar»
crefydd sydd yn dy wneuthur di mor wein-
yddgar a ffyddlawn iddo ef ? Pvsgotwr an-
noeth yw hwnw a frawyclia y p\sgod v mae
yn dynmno eu dal. A Christion annoeth
yw hithau a dramgwydda ei gr trwy ym-
ddygiad anynad ac anufudd, tra y mae yn
dymuno ac yn gweddio am ei diöèdigaeth.

PENNOD XXX ÍX.
Gair o gynghor i'r rhai sydd yn byw mcwn teulu-

oedd lle y inae gueddi.

JDefn. 2. Gatr o gynghor i chwi a blan-
odd Duw mewn teuluoedd crefyddol. laf.

Bendithia Dduw am drefnu dy goelbren
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lewn lle mor hýfryd, a thir mor ffrwyth-

iwn i'th enaid, Ue y gelli sugno i ruewn

wyr iachusol Ysbryd Duw sydd yn anadlu

•wv dy rieni duwiol, neu lywodraethwyr

jreiìl, wrth orsedd gras o ddydd i ddydd ;

c íim nad wyt wedi dy gynio i mewn i ryw
eulu tywyll didduw, i fyw gyda cbyradeith-

>n anrasol, ym mysg pa rai y gallesit dreulio

y ddyddiau heb wybodaetb o'th Wneuth-
rwr ; i'e, a bod gyda hwTy dan y felldith

ono sydd yn nb yr aunuwiol, ac yn crogi

ìl cwmmwl du yn y bygythiad, yn barod

ymdywallt ar y teuluoedd nad ydynt yn

alw ar enw Duw. Edrych o amgylch dy
ymmydogaeth, a gwel pa nifer o deuluoedd

,dd yn byw fel anifeiliaid, mewn cynnifer

ogofeydd neu dyllau tywylJ, lle nid oes

r naill ben i'r flwyddyn i'r llall ddim o'r

oleu nefol i'w weled, sydd yn tywynu i'th'

-yneb di bob dydd. Pa faeth neu fagwr-

eth a gawsai dy enaid dan addysgiad y fath

ieni neu feistriaid ag sydd yn byw eu hun-

in heb Dduw yn y byd. Yr oedd brenhiuef,

eba yn cyfrif y rhai hyny yn ddedwydd
eddynt yn sefyll ger bron Solomon, nid yi)

ymmaint am y gallent weled ei ogoniant,

nd clywTed ei ddoethineb. O ddedwTydd di !

s cefaist ras i wybod dy fraint, cael gweini

feistr duwiol, bod dan rieni grasol, neu

/edi dy ieuo gyda gwr sanctaidd ; oddi wrth

reddîau, cynghorion, ac esamplau da parai

gelli elwa mwy na phe byddai ganddyiìt

yfoeth, danteithion, a dyrchafìadau llys

lolomon i'w cyfranu arnat

!

2il. Edrych ar i ti ddefnyddio y fantais

sbrydol yma ; neu fe ä'n waeth gyda thi

lag ereill. Dywedir wrth Israel wrthryfel-

;ar, " Y cânt wybod fod prophwyd yn eu

rrysg." Yr ystyr yw, y cânt wybod er eu

-wáe. Ac felly y caiâ* y rhai a fuont yn
iyw mewn teuluoedd dan y fath lywodr-

.ethwyr ag oedd yn myned o'u blaen, ac fel

>e bâi yn nodi allan y ffordd i'r nef trwy eu

lesamplau duwiol, gan ofidio a thywaìlt

lagrau mor fynych yn eu gweddiau dros eu

leneidiau gwerthfawr. Os bydd y fath yn
I hwy a gânt wybod er eu dychryn pa fath

leuluoedd y buont yn byw unwaith yn-

Idynt, ond heb feddu calon i werthfawrogi

ia defnyddio y drngaredd. Na ato Duw i

ìeb o honoch gael pen y ffordd i uffern allan

>'r fath ddrysau, ac ymwthio i ddamnedig-
ieth drwy y fath foddion a osodwyd i'ch

ffcfeal. Beth a ettyb Oain, pan ddg ei dad
lystiolaeth i'w erbyn, ac y dywed, Ar-
jlwydd, ni ddysgodd y mab drygionus hwn
i'r eiddof erioed mo'i ddidduwiaeth genyf
i ; mi a'i dygais ef i'th addoliad di, ac a
Idysgais iddo dy ofn, ond ni charodd mo
iono ; trodd allan yn llofrudd, ac wedi
tyny yn wrthgiliwr

;
ymddygodd i dde-

ítreu yn ddrwg yn dy wasanaeth, ac yna
hedodd ymaith gan ei droi heibio yn llwyr

!

?a beth a ddywed hithau, gwraig watwarus

Dafydd (yr hon, er ei bod o eppil anuuwiol,

a freiniwyd âgwr mor rasol) pan y cyhuddir

hi am wneuthur gwatwargerdd o hono am
ei sel yn addoliad Duw ? Neu, pa fodd y
bydd i blant yr un gr duwiol, a rodiodd

gyda'r fath uniondeb o fewn i'w d, edrych

yng ugwyneb eu tad yn y dydd mawr? "Ni
feiddiwch chwi, dybgaf, fy mhlant," ebe

Mr. Bolton wrth farw, " fy nghyfarfod yn
nydd mawr y farn mewn cyflwr diadgen-

hedlig." Fe fydd i bwys gweddiau a rhy-

buddion y fath wr duwiol, y pryd hwnw,
suddo eu perthynasau annuwiol yn ddyfn-

ach i ufferu nag ereill sydd yn disgyn yno

allan o deuluoedd anwybodus a thywyiL

PENNOD XL.

Giir at y penau teuluoedd sydd heb addoliad i

Lfduw yn eu tai.

3. I chwi sydd yn benau teuluoedd, ond
hyd yn hyn heb feddu calon i osod addoliad

Duw i fyny ynddynt. Y mae arnaf ofn mai
ychydig a gaifî Duw genycb yn eich ystafell-

oedd tra y mae heb ddim yn eich teuluoedd.

Nid yw yn angharedigrwydd ammheu eich

gofai chwi am eich eneidiau eich hunain, y
rhai ni ddangoswch ddim am eich perthyn-

asau. Pe buasit wedi cael dim cydnabydd-
iaeth â Duw dy hun, ac wedi profi dim mel-

nsder mewn cymmundeb dirgel âg ef, a all-

esit ti ysbeilio dy deulu o fendith mor fawr?

A ellaist ti ddyfod o hyd i'r fath drysor,

a'i guddio rhag y rhai sy mor anwyl genyt?

Ouid oes ganddynt hwy eneidiau mor werth-

fawr a'r eiddot tithau ? Ai nid wyt ti yn
ewyllysgar iddynt hwy gael gafael ar ffordd

y nef'yn gystal a thi dy hun ? Ië, ainid wyt
ti yn olygwr dros Dduw, i ofalu am eu hen-

eidiau gystal a'u cyrph ? Ai nid oes arnat

fwy o ddyled i'th blentyn neu i'th was, nag
i fochyn neu geffyl ? Y mae cyrph y rhai

olaf hyn yn cael edrych ar eu hojau, ac a wnei
di ddim yn rhagor i'r lleill ? Pa fodd y
gwyddost ti na all dy esampl dduwiol yn
nyledswyddau addoliad Duw yn eu plith,

adael y fath argraff ar eu calonau a'r ni

wTisgir ymaith hyd ddydd eu marwolaeth ?

Ai ni chlywaist erioed neb yn addef, er an-

rhydedd i Dduw, mai y troad cyntaf a gaw-
sant tua'r nef, oedd trwy fyw yn y cyfryw

deulu duwiol, lle, gydag addoliad Duw, y
daeth archwaeth a theimlad dirgel o bethau

Duw yn lladradaidd i'w calonau. Yn sicr,

pe bai ein pobl ieuaingc yn fwy cydnabyddus
â dyledswyddau crefydd yn eu cartrefi, fe

rwyddheid llawer ar waith y gweinidog yn

y pulpud ; trwy hyn fe gedwid cydwybodau
Uawer yn dyner, a byddent yn ystwythach

i gynghorion y gair sydd yn cael ei bregethu.

Ond yn awr y mae gan y diafol fantaia
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alaethus, trwy yr anghrefydd a'r didduw-
iaeth sydd yu y rhau fwyaf o deuluoedd, i

galedu eu calonau i'r fath radd nes ydynt
agos yn llwyr ddideimlad. Nid rhyfedd
gweled y pren hwnw heb gynnyddu a blan-

wyd yng nghîl haul. Ac nid rhyfeddach
gweled y rhai hyny yn parhau yn halogedig

a drygionus, sydd vu dyfod ond unwaith
mewu wythuosdanbelydrordiuhâd; ac heb
weled na chlywed diiu iuwy am Dduw ues

y delo Sabbath drachefu. Och ! pa debyg-
oliaeth sydd y ceir y wreichionen yn fyw y
pryd hwuw, a hithau heb ddim i'w chadw
rhag marw ar hyd yr wythnos. Y mae un
yn cymmhwys gyflelybu y weinidogaeth gy-
noeddus i'r saer sydd yn adeiladu y tý, a
phenau teuluoedd i'r rhai a wuânt y piidd-

feini Yn awr, os ydych chwi trwy esgeu-

luso eich dyledswydd, yn dwyn clai yn lle

priddfeini, yr ydych yn dyblu gwaith y
gweinidog. Y gwirionedd yw, y mae es-

geulusdra o addoliad teuluaidd yn agor
dyfrddor lydau i ollwng diluw o halogrwydd
i mewn i'r eglwys. Yr wyt ti yn byw yn
awr heb addoliad Duw yn dy deulu ; ac ys-

gatfydd mewn ychydig flynyddoedd, yr
heidia amryw deuluoedd ereill o'th gwch
(plant neu weision), ac y mae yn dra thebyg

y canlynant ày esampl. Yn wir, peth
rhyfedd fyddai iddynt hwy, heb gael gwell

addysg, wneuthur yn amgeu ; ac felly y mae
anghrefydd yn debygol i ymledu yn gyflym.

Pau rodder dy ben di yn y Jlwch, ni chleddir

dy halogrwydd gyda thi ; na, yr wyt yn
gadael ereill ar ol iw gadw yn fyw. O !

mor arswydus yw gosod sail i bechod hyd
lawer cenhedlaeth ! Gall y plant sy heb eu

genigodi a melldithio y cyfryw. Pe buaswn
wedi clywed fy nhad yn gweddîo, gall y
plentyn yn awr angeu ddywedyd, neu wedi
cael ei esampl ef i ynnirfer âgaddoliad Duw,
ni buaswn yn byw fel paganfel y gwneuth-
um. Wele, megys na tynech i'ch plant a'ch

gweision eich cyfarfod mewn byd arall, â'u

safnau yn llawn achwynion a chyhuddiadau,
neu os nad yw hyn yn eich brawychu (am

y tybiwch ym mhell draw) megys na ddy-
munech eu cael yn blâ ac yn íflangell arnoch

yn y byd hwn, na fydded eich rheolaeth

deuluaidd yn anghrefyddol. Nid yw onrì

cyfiawn, os goddef Duw i'th was fod yu an-

fiÿddlawu i ti yn nâ y byd, pan wyt ti felly

i'w enaid ef ; neu i'th blant pan gynnydd-
ant anghofio eu dyledswydd atat, gan i ti

eu dwyu i fyny fel paganiaid heb ddvsgu
iddynt eu dyledswydd at Dduw.

PENNOD XLI.

At y penau teuluoedd hyny sydd yn cyfiawni y
ddyledswydd hon.

4. Ychydig eiriau o gynghor i chwi sydd

wedi gosod i fyny y ddyledswydd hon yn

eich teuluoedd
; a hyny er eich hyfforddia

i'w thrin mewn modd dyladwy.
DOSB. i.

laf. Na thybia yn ddigon i'th brofi
sant dy fod yn gweddío yn dy deulu. Ch'.
ellwch osod i fyuy addoliad Duw yn eich t
a bod heb roi iddo orsedd yn eich calona
Na ato Duw i chwi ymfendithio yn hyn, j

ymhoni bod yn saint o'i herwydd. Ocb
nid aethoch etto mor bell ag yr aeth rh
rhagrithwyr. Y mae y ddyledswydd yn dd:
ond nid yw y cytìawuiad allanol o honi
ddigon o brawf fod y dyn yn dda. Y d
llawer o droadau i uffern yn nes i'r nef _

hon. Edrych, gan hyny, oddi wrth y weitl
red at dy ddiben ynddi. Saethydd ffol yhwnw a ollwng ei saeth cyn annelu yu iawi
Y cwestiwn a ofyn Duw yw, "A wyt ti y
gweddio oll arnaf fi, le, arnaf fi ." Y n
yu bossibl y gall dy weddío gael effaith

ereill ; i'e, fod yn offerynol i ddryllio
calonau â'th gyfaddefiadau, ac i loni eu hy
brydoedd â'r geiriau melus a ddiferant od<

wrthyt, a tliithau yn chwareu y rhagrithi\n

ar hyd yr amser. Y mae yn gweddu i \

gan hyny, ystyried pa beth yw y pwys a

prif ysgogiad, sydd yu gosod y ddyledswyd
hon yn dy deulu i gerdded. Ai uid chwai
i ereill dy gy frif yn grefyddol ydyw ? (

felly, y mae genyt chwareu gwael. Gwa
beth yn wir fyddai crefydd pe hyn fyddai
cwbl sy i'w gael yuddi. Wedi i ti gyrhaec
hyn, nis gall esmwythau cymmaint ag un
bigiadau dy gydwybod. Ond os byu yr w
yn hela ar ei ol, y mae yn gwestiwn pa
a wyt yn credu bod y fath le ai peidio.

bai yr ychydig egwyddorion hyn wedi
gwregysu yn dn trwy ffydd am lwynau
leddwl. Fod Duw mewn bod, a'i fod }
wobrwywr i'r rhai a'i dyfal geisiant ; fc

nef yn barod i'r duwiol, ac utfern yn ag«

ei safn am y rhagrithiwr ; byddent yu ddigc

i iawn hwylio dy galon yn y gwaith.

nad yw y teithiwr yn edrych llawer m
ffordd lle nad yw yn ofni perygl, etto p«

fo yn myned dros bont gul, lle y gall ca

gyrdi'aws beryglu ei fywyd, am fod af<

ddofu ar bob llaw, yn sicr efe a gais yi

edrych a throedio yn wastad. Fel hyn
maê gyda thi. Gwaith mor ddifrif ydy
gweddi ag un y gelli fyned yn ei gylch

dy holl fywyd ; fe all gau ddibeu yn h 1

fod mor beryglus i'th euaid ag edrychif

gyrog i'th gorph yn y llall. Nid yw ra

i ni wneuthur rhagor i golli ein heneidû

na cheisio eiu hunain.
DOSB. II.

2il. Gwylia rhag anurddo dy ddyle<

.swyddau sauctaidd â bywyd arsanctaid

Os wyt yn meddwl diwyno dy ddwylaw

^waith budr pechod yn y diwrnod, pa h«

y golchi hwy â gweddi yn y boreu / N
yw yn atteb dim diben dechreu gyda ì)n

a chadw cyfeillach á Satan ar hyd y dyc
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k

edi hyny. Trefn grefyddol yn dy d ac

ímarweddiad didrefn, drwg y cyttunant.

! na wna wasanaeth l)uw yn ffiaidd 1

Üdyliau dy weision a'th dylwyth. Y rhai

> yn caru y gwin, hwy a'i gwrthodaut er

yny o gwpan front a budr. Y mae dyled-

'yyddau addoliad Duw yn mynu parch, hyd

a oed gan rai anianol ; ond o'u cyflawni

m rai penrydd a gwaradwyddus, hwy a

ot vn ffiaidd. Parodd meibion Eli 1 r bobl

ieiddio aberthau yr ârglwydd. Trwy dy

dyledswyddau crefyddol yr wyt yn gosod

Dpi teg. O ! paid a'i ysgrifenu ar bapur

'n llyngcu ! Ni welir mo honot ond am

ro ar dy liuiau ; ac ni wna ychydig sel

raddangosiadol wrth dy addoliad oreuro

iwrnod cyfan o bechu, a dreuhr mewn
wylltineb, segurdod, gloddest, neu ryw

'elynt ansanctaidd arall. Dywedir fod Crist

n pregethu " fel un âg awdurdod ganddo,

c nid fel yrysgrifenyddion" {Mat. vii. 29),

iid am nad oedd ganddynt hwy awdurdod

bre^ethu, cauys yr oeddynt yn eistedd yng

Lghadair Moses ; ond am eu bod trwy rodio

|n anaddas i'w hathrawiaeth wedi colh y
iarch a fuasai eu lle a'u gwaith yn ei roddi

ddynt, oni buasai hyny, yng nghydwybod-

m eu gwrandawyr. " Dywedent, ac ms
rwnaent ;" ac felly gwnaethant eu hathraw-

aeth yn ddieffaith. Os myiiit weddio gydag

lWdurdod, cadarnhâ dy ddyledswydd â

)hurdeb buchedd.
DOSB. III.

3vdd. Cadw heddwch ac undeb yn dy

ìeuíu. Nis gall teulu ymrysongar fod yn

leulu erfyngar. Y mae yr apostol yn annog

»wr a gwraig i garu ac ymuno, "rhag

'hwystro eu gweddiau ;" 1 Pedr iii. 7. Yni-

Usonau mewn teulu, y maent yn rhwystro

ysbrvd gweddi, ac hefyd yr atteb i'w

ijweddîau. 1. Y maent yn rhwystr i ysbryd

Itrweddi ; Ysbryd tangnefedd a chaüad yw
^sbryd Duw ; ac am hyny, nid yw yn hoffi

^anadlu mewn awyr derfysglyd. Y ffordd

i'w ynilid ymaîth yn fuan yw cecru ac ym-

senu: " Na thristewch lân Ysbryd Duw"
^niedd yr apostol) ; Eph. iv. 30 ; ac fel na

^wnelom hyny, gwrandewch beth yw ei gy-

ijnghor ; "Tyner ymaith oddi wrthych bòb

chwerwedd, a llid, a dig, a llefain, a chabl-

edd, gyda phob drygioui." Wedi i'r rhai

ijhyn fyned ymaith, yna, ac nid yn gynt,

(disgwyl am èi gyfeillach felus ef. Y mae

,mor hawdd i chwi drigo yn gysurus ynghyd

â'ch t ar dân, a gweddio felly ynghyd pan

fyddoch chwi ar dân yn y t. 2. Y mae

iymrysonau yn rhwystro atteb i'n gweddîau.

Os gweddiwn mewn digder, ni châr Duw ein

igwaith: " Digofaint gwr nid yw yn cyflawni

icyfiawnder Duw." Y mae gwynt uchel yn

curo i lawr y mwg. Fe gyffelybir ein gweddi-

au i arogldarth ; byth nid esgynant i'r nef

nes y taweler vr ystorm yma. Os gweddiwch

yû y fath drefa a hyn, fe archa Duw i chwi

ddyfod pan fyddwch yn fwy cyttûn. Ni

chyunorthwya yr Ysbryd yn y fath weddiau

;

ac os na 'bydd gan yr Ysbryd law yn

llunio dy weddi, ac oni chyflwyna Cnst hi,

yn sicr ni dderbyn y Tad mo honi, o her-

wydd "trwyddo ef y mae i ni ddyfodfa

mewn un Ysbryd at y Tad ;" E'ph. ii. 18.

DOSB. IV.

4ydd. Bydd yn dra manwl wrth ddewis

y rhai a wnei yn aelodau o'th deulu. Cais,

os gelli, y fath dan dy gronglwyd ag a rodd-

ant fraich gyda thi yu dy addoliad teulu-

aidd. Er nad dy bechod yw gweddio gyda

gwraig a gwas annuwiol, etto, dy bechod y

w

dewis y cyfryw yn berthynasau i ti, os gelli

wneud yn amgen ; er hyny, Och ! leied y
mae hyn yn cael ei ystyried, er bod ded-

wyddwch a chvsur y teulu yn ymddibynu

llawer ar hyny*! Y mae ychydig degwch,

anrhydedd, neu dda y byd, yu rhy fynych

yn dallu llygaid, ac yn gyro barnau y rhai

a allwn obeithio eu bod eu hunain yn rasolj

fel y gallant ymieuo gyda rhai sydd yn dra

anaddas i dynu gyda hwy yn ffordd a gwaith

y nef. Fe wyddai Dafydd mai un o deulu

drwg oedd Michal ; ond y mae yn bossibl ei

fod yn gobeithio ei hennili i gydgordio âg ef

yní ngwasanaeth Duw ; ond ui a welwn y
fath groes drom a fu hi iddo. Fe ddywed

Solomon amraia "Derfysgant eut;" Biar.

xv. 27. Y neb a gymmer, o ran golygiadau

anianol, wraig annuwiol i'w fynwes, neu

was i'w deulu, yw y dyn sydd yn sicr o

wneuthur hyn. Ysgatfydd, pan y mynai

efe wedd'io a moliannu Duw, yr archa ei

wraig (fel un Iob) iddo regi ;
pan fo ar ddy-

ledswydd, hi a'i dirmyga ef yn ei chalon, ac

a wawdia ei sel fel Michal yr eiddo Dafydd.

Ac felly, y rhai hyny sydd, am ryw fedrus-

rwydd naturiol a welant mewn gwas, yn

anturio ei gymmeryd, er ei fod yn ddryg-

ionus, cânt dalu yn ddrud am eu gwaith. Y
mae y cyfryw yn fynych yn dwyn plâ o hal-

ogrwvdd i'w canlyn sydd yn llygru y lleill

;

a'r hyn a faeliant i'w meistriaid â'u dwylaw,

hwy a'u hysbeiliant o hono â'u pechodau

sydd yn dwyn melldith Duw i'w teulu. Fa

r doeth a adeiladai dý a thrawstiau ar

dân ? Os yw y gwas a gymmeri yn ddryg-

ionus, y mae tân ynddo a berygla dy d, am
hynv, bydded yn ofal genyt blanu teulu

duwiol. Hyn oedd bwriad Dafydd ; y mae

yn bossibl ei fod yn gweled drwg ei ddewis-

iad o'r blaen :
" Fy llygaid sydd ar ffydd-

loniaid y tir, fel y trigout gyda mi ;
yr hwn

a rodia niewn ffordd berffaith, hwnw a'm

gwasanaetha i. Ni thrig o fewn ty nh yr

un a wnelo dwyll ; ni thrig yn fy ngolwg

yr un a ddvwedo gelwydd ;" Satm ci. 6, 7.

Dyna y prd y bydd y beroriaeth yn hyfryd

yn dy ddyledswyddau teuluaidd, pan elli

gael cydgynghanedd i'th d ; rhai â'u hen-

eidiau mewn cywair at y moddion crefyddol

a ddylit gadw gyda hwynt.
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DOSB. V.

5ed. Cadw gof am dy bechodau a'th dru-
gareddau teuluaidd, fel na ddiango y naill
heb eu haddef ac ymostwng o'u plegid, na'r
lleill heb eu cydnabod. Ped edrychid at
hyn ni byddai i ni ddyfod at y gwa'ith gyd-
a'r fath galonau sychlyd a ditfrwyth, ag
sydd, ysywaeth, gan y rhan fwyaf yn awr!
Cymmer betli amser i wasgu y rhai hyn at
dy galon. Y mae drylliad calon ynot ti

sydd yn gweddîo, yn beth a wna lawer tuag
at fagu yr un peth yn y rhai a benliniant
gyda thi. Nid oes dim a dawdd yn gynt
na thrwy dywallt peth toddedig arno. Y
inae gweddiwr cysglyd yn fynych yn gweddîo
ereill i gwsg. Gwylia gan hyny yn erbyn
ffuif]oldeb

; dyna y cancr sydd yn ysu hyd
yn oed calon dyledswyddau crefyddol. Cofia
dy fod i'th deulu yr hyn yw y gweinidog i'r

gynnulleidfa ; megys y mae marweidd-dra
ei galon ef yn cael effaith ddrwg ar ei bobl
i'w gwneuthur yn debyg iddo ei hun ; felly
yr eiddot tithau ar dy deulu. Yr wyt nid
yn unig mewn colled dy hun yn bersonol,
ond yn gwneuthur cam â'r rhai sy o'th am-
gylch. Megys pan fyddych yn difa dy dda,
y mae dy wraig, plant, gwas, a phawb, yn
waeth eu byd o'r achos ; felly, pan fyddech
yn tagu dy galon â gofalon anghymmedrol
y byd, neu ryw ffordd trwy dy gamrodiad,
yn anghymmhwyso dy hun i'r ddyledswydd
o weddi, y mae dy holl deulu yn y golled
gyda thi.

DOSB. VI.

6ed. Craffa ar yr amserau mwyaf addas i

addoliad teuluaidd, pan ellir ei gyflawni
gyda'rrhyddid rawyaf, a'r aflonyddiad lleiaf.

Yn y boreu, dal y cyfle cyn i dorf o orchwyl-
ion bydol ddyfod arnat. Mi a ddeliais sylw
mewn rhai teuluoedd lle y mae pwys o
orchwylion, os oedir dyledswydd nes byddo
rhyw drafferthion wedi myned drwyddynt,
yna y mae hi naill ai yn cael ei chau allan,
neu ei châu i mewn yn y fath brinder am-
ser, fel nad yw y dull ysgafn musgrell o'i

chyflawni nemawr gwell na'i hesgeuluso yn
llwyr. I ragflaenu yr annhrefn yma, goreu
yw achub y blaen ar farchnad y byd ; myn-
ed at y ddyledswydd y boreu mewn pryd,
ac offrymu i Dduw flaenffrwyth y diwrnod
cyn i'n meddyliau gael osgoad. Yr ydym
yn darllen yn Ecsod. xvi. 21, fod yr Israel-
iaid yn casglu y manna "yn y boreu ; a phan
wresogai yr haul efe a doddai." Mi a ddy-
munwn, yn enwedig i'r rhai sy ganddynt
bwys o orchwylion bydol, gymmeryd eu
hamser am gymmundeb â Duw yn foreu
cyn iddynt dwymno yng ngwaith y ddaear,
rhag iddynt y pryd hwow gael eu meddyl-
iau mor wasgaredig yn y byd, fel y bydd
yn anhawdd eu casglu i ddisgwyliad unol a
dyfal wrth Dduw yn y ddyledswydd. Dra-
chefn, pan ddelo y nos, na oeda y gwaith nes
y byddoch yn fwy cymmhwya i fyned i'ch

gwelyau nag ar eich gliniau. Os trynifca
üygad nid da y gwyliayr enaid. Yn enwed
ystyna dy weision sydd yn gweithio J
galed ar hyd y dydd. O ! na ddwg aruv
brofedigaeth i weddio vn gysglyd. Pe evr
merai ein calonau hyfrydwch yn y gwaìt
ni a luniem ac a chwiliem am yr ainse'r <*orJ
1 gymmundeb â Duw, fcl y gwna y°rh
sydd yn caru, pa fodd a pha bryd y fiallai
gyfarfod yn fwyaf dirgel.

PENNOD XLIL
Am wtddi gyhoeddus - bod Duw yn ei gofyn,

apha hamf

2. Y fath nesaf o weddi gydunol a chyd
deithasol yw yr un gyhoeddus, a wneir y
a^chan yr eglwys wedi cydymgynnull i add
oli Duw. Wrth drin pa un mi geisiaf at 1

pum peth hyn.
laf. Dangos fod Duw yn gofyn addoliJ

cyhoeddus gan ei bobl.
2il. Fod gweddi yn rhan o'r addoliad c\

hoeddus y mae yn ei orchymyn.
3ydd. Pa ham y mae Duw yn gofyn adJ

oliad cyhoeddus, ac yu neillduol gweddigj
hoeddus.

4ydd. Attebaf ofyniad neu ddau ynghylcj
gweddi gyhoeddus.

5ed. Mi a wnaf beth defnydd cymmhwy.J
iadol ar y pen hwn.

dosb. r.

laf. Fod Duw yn gofyn addoliad ei
hoeddus gan ei bobl. Mae y gair cultml
gyfieithir yn addoliad, yn arwyddo y parc
a'r anrhydedd a roddwn i ryw un pwy bynal
yn ol ei ddyrchafiad neu ragoriaeth. Àc

]mae o dri math — gwladol, moesol, nel
ddwyfol. Addoliad neu barch gwladol y\
yr anrhydedd ddyledus a'r gwasanaeth I

roddwn i berson dynol, mewn lle a galll

uwch ein penau, megys tywysog, tad, nej
feistr. Moesol yw y bri a'r parch dyledul
a roddwn i ryw un, oherwydd ei ragoriaetl
ran rhinwedd neu sefyllfa, heb fod ganddl

awdurdod arnom. Yn y modd yma yr anl

rhydeddwn ac y parchwn y saint sydd y\
fyw gyda ni ar y ddaear, ac hefyd yr angyll
ion a'r saint sydd yn y nef. Addoliad crefl

yddol neu ddwyfol yw yr anrhydedd a'l

gwasanaeth a roddwn i'rBodhwnw, yrhwil
yr ydym yn credu ei fod yn awdwr ein bod
au ac yn tfynnon ein dedwyddwch. Y;
awr, y Bod hwn yw Duw, ac efe yn uni^

Iddo ef, gan hyny, ac nid i neb arall yma|
addoliad crefyddol yn ddyledus :

,** Yr Ar
glwydd dy Dduw a ofni, ac ef a wasanaethi
ac i'w enw ef y tyngi. Na cherddwch a

01 duwiau dieithr ;" Deut. vi. 13,14. Maj
yr addoliad dwyfol hwn yn dyfod dan am
ryw wahaniaethau tu mewnol ac allauo!
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irgcl a chyhoeddus. Addoliad cyhoeddus

'uw yw testyn ein hymddiddan presennol;

wn wyf yn feddwl a gyflawnir gan gyn-

hilleidfa raewn cyfarfod crefyddol, a eíwir

^nnulleidfa y saint : Sahn lxxxix. 5, 7.

[ewn teulu y dechreuodd eglwys Dduw ar

î
ddaear ; ac felly hefyd addoliad Duw.
nd pan gynnyddodd y rhifedi, fe aeth

! loliad Diiw hefyd yn fwy cyhoeddus :

Yna y dechreuwd galw ar enw yr Ar-
wvdcí (Gen. iv. 26); hyny yw, "hwy a
iechreuasant yn gyhoeddus," mcdd Mer-
>r.

" Seth ac ereilì o'r hâd duwiol a dde-

ìreuasant gynnal eu cynnulliadau sanct-

dd," medd Willet ar y lle. Y mae yn
jth i sylwi arno ddarfod i Dduw wrth gy-

Deddi y gyfraith ar Sinai, pan ddygodd Is-

lel i drefn llywodraeth wladol, gymmeryd
)fal enwedigol am osod i fyny addoliad cy-

Deddus i'w enw. Dyna ddyddeu dywedd-

à (ler. ii. 2); a'r pryd hyny fe ordeiniodd

dull parchedig o addoliad cyhoeddus, gyda
'ieolau manwl i'w gyflawni wrthynt. A'r

a gofal a gymmerodd ein Harglwydd Iesu

ha eglwys y Testament Newydd, wrth ap-

wyntio ordinhadau eglwysig, a swyddogion

w gweini.

DOSB. II.

Sil. Y mae gweddi yn rhan o'r addoliad

efyddol a rydd yr eglwys i Dduw yn ei

iynnulliadau cyhoeddus, ie, yn rhan ar-

enig, ac am hyny yn cael ei roddi yn fyn-

ch am y ewbl (Èech. viii. 21, 22): " Ac yr

preswylwyr y naill ddinas i'r llall, gan ddy-

edyd, Awn, gan fyned i weddio ger bron

r Arglwydd, ae i geisio Arglwydd y llu-

edd; minnau a äf hefyd. Ië, pobloedd

iwer, a chenhedloedd cryfìon a ddeuant i

eisio Arglwydd y lluoedd yn Ierusalem, ac

3 i weddio ger brou yr Arglwydd." Pro-

nwydoliaeth ydyw am y modd y byddai i

|redinwyr dan yr efengyl daer annogy naill

llall i fyned i gynnulliadau yr eglwys (o'r

on yr oedd Ierusalemyngysgod)iweddioac
cîdoli Duw ynghyd :

" Onid yw yn ysgrifen-

dig (medd ein Harglwydd), Y gelwir fy nh
yn d gweddi i'r holl genhedloedd ;" Marc
i. 17. Fe gyflawnwyd hyn mewn rhan
an ymgasglodd dychweledigion i Ierusalem

n nyddiau yr apostolion i addoliDuw yno.

)ad fe'i cyflawnir yn berffeithiach gan
iglwys Crist, a gesglir allan o bob cenedl

ydd yn cadw addoliad Duw yn ei chynnuli-

idfaoedd. Ym mysg dyledswyddau ac ar-

erion ereill y prif Gristionogion yn eu cyf-

Irfodydd, nid yw Luc yn anghofio hon
: weddi :

" Yr oeddynt yn parhau yn ath-

lawiaeth ac yng nghymdeithas yr apoatolion,

jcyntori bara, ac mewn gweddiau;" Act.

L 42. Wrth barhau yn athrawiaeth yr
jpostolion, y mae Mr. Perkins yn deall eu
|;wrandawiad diwyd ar bregethau yr apostol-

on ; wrth gymdeithas, eu cyfraniadau i'r

lodion oedd yn eu cynnulleidíaoedd (gwaith

addas iawn i'r lle, "o herwydd â chyfryw
ebyrth y rhyngir bodd Duw;" Heb. xiii);

wrth dori bara, gweinyddiad Swper yr Ar-

glwydd ; ac wrth weddiau, eu herfyniadau

cyhoeddus ynghyd. Ac nid yw gweddi yn
cael ei gwthio yma yn olaf, am ei bod y
ddyledswydd leiaf o'r nifer ; ond yn hyt-

rach am fod ganddi eflaith ddilys yn y
cwbl. Y gair a'r sacramentau, y rhai a

ddefnyddia Duw i sancteiddio ei bobl drwy-
ddynt, a sancteiddir i ni drwy weddi. Ac
y mae Paul, ar ol dangos yn l Tim. i, pa ath-

rawiaeth sydd i weinidogion bregethu yn yr

egiwys, yn yr ail bennod yn cyfarwyddo pa

beth i sefyll yn benaf arno mewn gweddiau
cyhoeddus :

" Cynghori yr ydwyf ym mlaen
pob peth, fod ymbiliau, gweddiau, deisyf-

iadau, a thalu diolch dros bob dyn ; dros

frenhinoedd aphawb symewn goruchafiaeth;

fel y gallom ni fyw yn llonydd ac yn hedd-

ychol mewn pob duwioldeb a gonestrwydd."

Y mae eglwys Crist erioed wedi cyfrif hon
yn rhan enwedigol o'i haddoliad cyhoeddus.

Tertuüian, wrth son am gynnulliadau yr

eglwys, a ddywed, " Yr ydym yn cydgyfar-

fod, fel y gallom gylchynu Duw megys â'n

taer-weddiau ; y mae y trais hwn yn dra

boddlawn ganddo. Af ym mlaen at y try-

dydd pen, i roddi peth eglurhâd pa ham y
mae Duw yn gofyn addoliad cyhoeddus, neu
wasanaeth unol gan ei bobl mewn cydgym-
mundeb ; a pha ham y ddyledswydd ben-

nodol hon o weddi.
DOSB. III.

(laf.) Pel addefiad rhydd ac eglur o'u

hymddibyniad ar, a'u hymddarostyngiad i

Dduw. Mae yn dra rhesymol i ni addef y
Duw a wasanaethwn, 'ie, o flaen wyneb y
byd ; ac nid cuddio ein crefydd fel Nicode-

mus dan len y nos. Y mae hwnw yn an-

nheilwng o wasanaeth ei feistr sydd arno

gywilydd gwisgo ei lifrai, a'i ganlyn felly

ar hyd yr heol :
" Cymmeraist yr Arglwydd

hedcìyw i fod yn Dduw i ti (medd Moses
wrth Israel), ac i rodio yn ei ifyrdd ef ac i

gadw ei ddeddfau, a'i orchymynion, a'i

farnedigaethau, ac i wrandaw ar ei lais ef.

Cymmerodd yr Arglwydd dithau heddyw i

fod yn bobl briodol iddo ef ;" Deut. xxvi.

17, 18. Y mae hyd yn oed paganiaid yn
deall cymmaint a hyn, eu bod yn ddyled-

wyr o broffes rydd a gwasanaeth gyhoeddus

i'r Duw a addefant : Yr holl bobl a rod-

iant bob un yn enw ei dduw ei hun ; a nin-

nau a rodiwn yn enw ein Harglwydd byth

ac yn dragywydd ;" Mìcah iv. 5. Wrth
rodio yn enw Duw, eu meddwl yw, y galw-

ant ar ei enw, ac yr addefant ef trwy add-

oliad cyhoeddus, fel y gellwch weled oddi

wrth y ddwy wers flaenaf o'r bennod. Ac
y mae hon yn brophwydoliaeth am ddydd-

iau yr efengyl. Lle y gallwn, wrth fyned

heibio, ddal sylw ar ynfydrwydd a balch-

der y rhai hyny sydd yn taflu yrnaith or-
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dinhadau cyhoeddus a tieillduol hefyd, drwy
y dyb o'u cyrhaeddiadau uchel, gan adael y
dyledswyddau hyn, megys càr cerdded, i'r
rhai sydd etto vn blantos. Balchder ac
anwybodaeth yw llettya y fath dvb hunan-
ol a hon

; ond pe baent mor berftaith ag y
tybiant eu hunain, ac heb raid iddvnt wrth
addysg yn rhagor, etto ai ni ddyíent hwy
fyth addef Duw trwy roddi iddo addoliad ?Y sail oddi ar ba un y mae addoliad dwyfol
yn ddyledus i Dduw yw ei berffeithrwydd
anuherfynol ei hun, a'n hymddibyniad nin-
nau arno fel awdwr ein bod a ffynnon ein
dedwyddwch. Oddi yma y mae fod angyl-
ion a saint yn y nef yn ei addoli, er mai
mewn ffordd sydd yn addas i'w cyflwr go-
goneddus. Y mae rhai ordinhadau yn wir
sydd yn berthynol i'r eglwysfilwriaethusyn
y byd, i ddarfod yno ; ond mae addoliad yn
aros, ie, eu gorchwyl parhaus ydyw. Mae y
saintary ddaear yng ngwasanaeth Duw o
hyd, ond nis gallaut addoli o hyd ; am hyny,
y mae ganddynt amserau pennodol. Yn awr,
y mae bwrw ymaith addoliad Duw yn wadu
Duw ei hun, a chymmundeb â'i eglwysyny
byd a'r nef {Esa. lxv. 11) : " Chwi ydyw y
rhai a wrthodwch yr Arglwydd, a anghof-
iwch fy mynydd sauctaidd : ni roddent iddo
ei addoliad cyhoeddus : ac y mae yntau yn
deongli hyn yn wrthodiad o hono fel eu
Duw. Weithiau, yr wyf yn addef, y mae
drysau yr eglwys yng nghau gan erlidwyr

;

a thra y parhao y llif hwn, y mae ffyrdd
Seion yn galaru : etto, y pryd hyny, dylem
ofidio ar ol yr Arglwydd a'i arch. Nid
oedd Dafydd dduwioi yn estron i addoliad-
au dirgel ; etto, nis galJai lai na chwyno ei
golled o'r cyhoeddus : " Hiraethodd fy
nghnawd am danat, mewn tir cras a sych-
edig heb ddwfr ; i weled dy nerth a'th ogon-
iant, fel y'th welais yn y cyssegr;" Salm
lxii. 2, 3.

(2il.) I gynnal cariad ac undeb yn yr
eglwys. Duw sydd un ; ac y mae yn mawr
hoífi undeb ac agosrwydd yru mhlith eibobl.
Y rheswm hwn y maè yn ei roddi* pa ham
y mynai gydio lleni y tabernacl ynghyd

:

"Fel y byddo yn un tabernacl ;" Ecsod.
xxxvi. 13, 18. Yr oedd cydiad y lleni hyn
mor dn wrth eu gilydd, i'r diben iddi fod
yn un babell, yn arwyddocaol ogyfrwymiad
a cbydgyssylltiad y saiut â'u gildd mewn
cariad. Yn awr, er mai drwy weithrediad
tu mewnol yr Ysbryd Glân y mae hyn yn
benaf yn cael ei wneuthur (o blegid efe yn
unig a all gyd-dymmeru a chydgyssylltu en-
eidiau) etto y mae efe yn defuyddio eu cyd-
gymmundeb mewn ordinhadau, fel moddion
trwy ba rai y cydgyfrana efe iddynt ei

ras i'w cydgyssylltu mewn cariad. Y rhai
hyn yw y rhwymynau i wasgu y naill aelod
at y llall yn y corph dirgeledig hwn. Ac
oni welwn ni fod Cristìonogion, yn debyg i

aelodau y corph naturiol, yn cydymdeimio

M

ac yn gofalu dros eu gilydd, cyhyd
byddont yn gyfrwym mewn un cyrurauní
Ond pan dorer y rhwymynau hvn, yna
gwelwn y naill aelod yn syrthio oddi wrtl
llall, ac ychydig ofal am, neu çariad at
gilydd a geir yn eu plith. Fe welodd
apostol achos da i gydio y ddau hyn ynjl
mewn un annogaeth (Heb. x. 24, 25): "C
ystyriwn bawb ein gilydd, i ymannog
iad, &c. Heb esgeuluso ein cydgynnuíì
ein hunain." Fel pe dywedasai, Os
ellwch gyttuno i addoli üuw gyda'ch
ydd, ychydig gariad fvdd geny'ch at e
gilydd. Pau gafodd ffon yr Iuddew
Hyfrydwch, ei thori, nid hir y bu y II

Rhwymau, yn gyfa : Zeck. xi. 10, 14. \
crefydd (yn ol y Lladin a'r Saesneg) yn c
ei henw oddi wrth religio, rhwvrao, rhwy
yn cryf ydyw. Torwch y drefn hardd
gymmundeb eglwysig, a buan y svrth
bobl megys yn ddaruau. Gellir dal sy

y fath anwyl-serch a bâr cyfeillach a chy
deithas mewn pethau o natur îs. Ysgulhe
ion a ànt >Tighyd i'r ysgol ; rhai a f/rdd
yn yr un tý

; plant a sugnant yr un llaet

gefeilJiaid a fuont yn cyd-orwedd yn
un groth, y maeganddyntanwyl-serch ne
duol y naill tuag at y llall. Y fath effai

ynte sy raid fod gan gymmundeb eglwy
Ue y cyferfydd y rhai hyn i gyd: pan
tyriout eu bod }

rn myued i'r un ysgol,
gweinidogaeth y gair

; yn eistedd wrth
un bwrdd—y sacrament

; yn sugno yr
bronau—yr holl ordiuhau crefyddol ; ac
gorwedd ynghyd yn yr un rynwes,
croth yr un eglwys. Hynod y gwelw
hyn yn y prif Gristionogion

; y rhai, tr
gynideithas mewn ordinhadau, a lanwyd
fath garíad rhyfedd at eu gilydd, fel n
prin y meddai neb ei galon yn ei fynwes
hun : " Y rhai a gredent oeddynt yn yr
man...ac yn parhau yn gyttûn yn ydeml,
yn tori bara o d i d, gan gymmeryd
íluniaeth mewn Uawenydd a symledd calor
Act. ii. 44, 46. Ond pan ddaeth rliwyg
gymmundeb yr eglwys, yna cafodd cari

anwyd, yr hwn a drymhaodd ar Gristionc
ion fel yr oedd ymraniadau yn chwane^
Yn awr, gallai un feddwl, gan fod achos t

dolur mor wybyddus, na byddai ei iach
mor anhawdd ag yr ydym, ysywaeth, yn
gael y dydd heddyw.

(3ydd.) Erdiogelwch ac amddiffyniad
saint yn erbyn eu gelynion. Yr oedd Pa
yn llawenychu o herwydd trefn a chadern
saint Colossa : Col. ii. 5. Gair milwrai
yw trefn, sydd yn arwyddocau byddin

;

sefyll yn gryno, ac yn y fath ddull cyi

mhwys, fel y maepob rhan yngynnorthw
ol i'w gilydd er amddiffyniad. A bydd
o'r fath y\v y saint, pan fyddont yn sefj

mewn cydgyramundeb, yn ol rheol ddwyf
Pan oedd ein Harglwydd bendigedigar yi

adael o'r ddaear i'r nef, pa fì'ordd agv
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Id efe i adael ei ddisgyblion mewn agwedd

nddiffynol ar ol ei fyned ì Ai eu danfon

Iref i edrych bawb ato ei hun ? Nag ê,

id i Ierusalem, i sefyll yno, megys un

>rph trwy gydgymmundeb : Act. i. Mae
diferyn yn cael ei gadw yn yr afon a'i

)lli pan y gwahaner oddi wrthi ; J milwr

(i ddiogel gyda'r fyddin, ac yn cael ei gipio I

m ar grwydr. Cain, wrth edrych arno ei

un fel un esgymunedig o eglwyspduw,
is gallai lai na disgwyl i ryw fawr ddrwg
orddiwes ; ac yn wir yr oedd iddo achos.

m hyny y mae yr enaid grasol, a feddylir

rth y ddyweddi, yn cael ei ddwyn i mewn
n gofyn, *pa ^ v mae cynnulleidfa y íFydd-

niaid, fel gan ymuno â hon, y gallo gael

additfyniad yn nydd perygl [Can. i. 7) !

Mynega i mi, yr hwn a hoffodd fy enaid,

a le yr wyt yn bugeilio, pa le y gwnei idd-

nt orwedd ganol dydd : canys pa ham y
yddaf megys un yn troi heibio wrth dde-

delíau dy gyfeillion V
4ydd. O herwydd yr hyfrydwch mawr a

ymmer Duw yng ngweddiau a diolchiadau

üol ei bobl. Ni raid i ni fychanu addol-

idau dirgel, er mawrhau gweddiau cy-

•oeddus yr eglwys : y maent oll yn angen-

heidiol, 'ac yn dra boddhaol gan Dduw.
îtto nid yw yn gam âg addoliadau dirgel

eb rhyw sant unigol, iddynt roddi y rhagor

leth i weddiau cyhoeddus yr eglwys. Duw
i hun a ddywed ei fod y caru pyrth Seion,

rn fwy na holl breswylfeydd lacob : Salm
xxxv ii. 2. Diammheu fod gwedd'iau y
fyddloniaid dan eu cronglwydydd eu hun-

,in yn dra derbyniol ganddo ; ond os ydyw
lais sant unigol mewn gweddi, mor beraidd

'w glust, llawer mwy ynte peroriaeth yr

iglwys, sef gweddiau ei saint mewn cydlef

mghyd. Y mae tad yn Uawen weied rhyw
ìn o'i blant, ac fe wna groesaw iddo pan
ìdelo i edrych ara dano ; ond llawer mwy
3an ddel'ont gyda'u gilydd—dyna j pryd y
)ydd y wledd fwyaf. Y mae diolchiadau

jyhoeddus yr eglwys yn gynllun o'r nef ei

dun, lle nad yw yr holl angyli#n a'r saint

ifn gwneuthur ond un cyd-gynghanedd. Y
nae ífyniant rhyfedd yng nghyd-weddiau
ipobl Ddnw. Pau oedd Pedr yng ngharch-

ir, dyna yr eglwys yn cydgyfarfod, ac yn ei

weddîo ef allan o ddwylaw ei elynion. Fe
wrendy brenin ar erfyniad y bydd dwylaw
jiinas gyfan wrtho, er y buasai o bossibl yn
[pallu ar ddeisyfiad deiliad unigol, ie, un a

Igarai efe hefyd. Y mae addewid bennodol
i weddi gyhoeddus (Mat. xviii. 20): " Lle y
>mae dau neu dri wedi ymgynnull yn fy enw
lu, yno yr ydwyf yn eu canol hwynt." Nid
yw yn dywedyd, Myfi a fyddaf, o herwydd

fidioed a diaros ydyw ; Ond yno yr ydwyf yn
ijbresennol i'm cael, mewn gras a thiriondeb

neillduol ; o herwydd fod yn hyfryd genyf

gydsyniad o'r fath. Dyna yr eglurhâd a
irydd Lucas Brugens ar y lle.

PENNOD XLIII.

Dau ofyniad ynghylch gweddi gyhocddut yn catl

eu hatteb.

4ydd. Attebaf ofyniad neu ddau mewn
perthynas i weddi gyhoeddus.

Gof. (laf.) A yw yn gyfreithlawn iwedd-

iau yr eglwys gael eu cyflawni mewn iaith

na ddeaü y bobl î

At. Mae holl wasanaeth yr eglwys a'i dyl-

edswyddau addoliadol i fod er adeiladaeth.

Yn awr, ni ddichon neb gael ei adeiladu

trwy yr hyn nad yw yn ei ddeall ; yn gan-

lynol, nis gall fod ond—fel y geilw Beza y
gwasanaeth Lladinaidd

—

Ludibrium Dei et

ÁwmVu«j=Gwatwar ar Dduw a dyn i dywallt

y fath weddiau yn yr eglwys nad yw y bobl

yn gwybod dim am eu hystyr :
" Osgwedd-

iaf (inedd yr apostol) â thafod dieithr, y
mae fy ysbiyd yn gweddio, ond y mae fy

neall yn ddiffrwyth ;" 1 Cor. xiv. 14. Ei

feddwl yw, nad ydyw ei gynnulleidfa ronyn

callach o'i fod ef yn deall ei weddi, oddi

eithr iddo allu peri iddynt hwythau ei dde-

all hefyd. Nis gallwn gael adeiladaeth

trwy ddealltwriaeth un arall, mwy na chad-

wedigaeth trwy ffydd un arall. Pan fwr-

iadodd Duw ddymchwelyd cais hyf y^meib-

ion balchder hyny a fynent godi tr cyf-

uwch a'r nen, ni wnaeth ond cymmysgu eu
hieithoedd, fel na ddeallent ymadrodd eu

gilydd ; a dyma y tro ar ben, fe safodd eu

gwaith yn ebrwydd. Ac megys nas gallent

hwy adeiladu y mur, felly nid adeilada y
dyn na'r bobl sy heb ddeall ei ymadrodd
mewn gweddi. Gwna gweinidog mud y tro

i'r bobì gystal a'r hwn sy farbariad yn ei

ymadrodd iddynt. O herwydd y mae llais

y gweinidog yn angenrheidiol yn ei wein-

yddiadan cyhoeddus, fel y dywed Awstin,

"I hysbysu eifeddwl, nid fel y clywo Duw;
o herwydd y mae efe yn clywed gweddiau
na byddo y tafod yn eu hadrodd ; ond fel y
clywo y bobl ac y rhoddont eu deisyfiadau

ar waith i'w ganîyn." Fel y mae y gwein-
idog i weddio drostynt hwy, felly y maent
hwythau i weddîo gydag yntau, yr hyn a
ddylent dystiolaethudrwy roddi eu "Amen."
o'r galon wrtb ei weddi. Ond hyn nisgall-

ant wneuthur lle y byddo yr iaith yn ddi-

eithr, os coeliwn Pauì, " Pa wedd y dywed
yr hwn sydd yn cyflawni lle yr anghyfar-

"wydd, Amen, ar dy ddodiad diolch, gan nas

gyr beth yr wyt yn ei ddywedyd ì 1 Cot*.

xiv. 16. " Calon y doeth a reola ei enau,"

medd Solomon : Diar. xvi. 23. Hyny yw,
ni ddioddefa efe, fel y dywedwn, i'w dafod

rhedeg o flaen ei synwyr ; ond myn wybod
yr hyn a sieryd cyn gollwng y tafod ar ei

neges. Ac yn sicr, y mae doethineb yn
augenrheidiol yn ein gweddiau yn anad un
gwaith ; am ein bod yn siarad, nid â dyn,

ond â Duw. Dywredyd Amen ar weddi nad
ydym yn ei deal), beth ydyw ond rhoddi
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aberth ffyiiaid ? Defnydd sanctaidd niewn
gweddi yw arogldarth

; y tafod yw y thuser,
ond serchiadau yr enaid addolgar sy'ndwyn
y tân i'r arogldartb, cyn y gallo esgyn yn
arogl peraidd i ffroeuau Duw. Yn awr, os
bydd y deall yn fyr o oleu, i ganfod beth y

w

gweddi, y niae yn rhaid i'r serchiadau fod
yn oerion neu yn wylltion ; a pheth anaddas
yw tân gwyllt at offiyinu arogldarth gweddi.
Nid digon bod serchiadau gwresog ynyren-
aid ar weddi, ond dylent fod yn gydwedd ê

defnydd y weddi, ie, yn cyfodi oddi wrth
deinilad o hono.

DOSB. II.

Gof. 2il. A ydyw tfarf osodedig o weddi
yn gyfreithlawn i'w arfer yn yr egiwys ì

At. Os ydyw yn anghyfreithlawu y mae
felly am fod gorchymyn i Dduw yn cael ei

dori drwy y fath arferiad ; o herwydd "lle
nid oes deddf nid oes gamwedd." Yn awr,
bydd yn anhawdd i'r rhai a oganant ffurfiau

gosodedig, er eystal fo'u defnydd, allu daug-
os unrhyw orchymyn ar gofrestr y Beibl, yn
gwahardd gweddio wrth ffurf, neu yn beio
ar yr arferiad o ffurf, naill ai mewn geiriau
pennodol, ai trwy ganlyniad angenrheidiol.
V niae, 'ie, y mae yn rhaid iddo fod yn gan-
iataol fod yr Y^sgrythyr yn rheol berffaith,

mewn perthynas i'r ddyledswydd hon o add-
oliad Duw yn gystal ag ereill. Ond ym
mysg yr holl orchymynion a'r rheolau yn
llyfr Duw, nid ydym yn cael un yn erchi i

ni weddio wrth ffurf fyfyr, ac nid wrth ff'urf

osodedig. Fe'n dysgir pwy i weddio arno :

Duw, nid neb arali : Salm xliv. 20. Yn
enw pwy i weddio : 1 Tim. ii. 5 : Èph. v.

23. Yr ydym dan rwymiad o ran defnydd
ein gweddi—pa betb a ofynwn : l Ioan v.

14.
^
Ac yn olaf, ym mha fodd i weddio

:

rhaid i ni weddio mewn deall (loan iv. 22
;

1 Cor. xiv. 16), mewn ffydd (Iagoi. 6; Heb. xi.

6), gy^a gwresogrwyd'd diffuant (ler. xxix.

13). Mewn gair, yr hyn sy'n cynnwys y cwbl
ynghyd, yr ydym i weddio yn yr Ÿsbryd
(Eph. vi. 13), yn yr Ysbryd Giân : ludcu
adn. 20. Yn awr, y neb a all wneuthur
hyn i gyd, ni raid iddo ofni nad yw yn
gweddio yn gyfreithlawn, ac mewn canlyn-
iad yn dderbyuiol. Ac y mae yn rhaid i ni
addef y dichon hyn fod mewn un yn gwedd-
io gyda ffurf osodedig ; neu y mae yn rhaid
i ui yn dra hyf gyhuddo amryw saint enw-
og yn y Beibl o wedd'io yn anghyfreithlawn.
Pwy faidd ddywedyd fod Solomoii yn moli
Duw yn anghyfreithlawn, pan arferodd y
ffurf hono a ysgrifenasai Dafydd ei dad ?

Neu, nad oedd Moses yn gweddio yn yr
ysbryd, am ei fod yn arfer yr uu ffurfiau yn
gysson wrth gychwyn yr arch ac ar ei gor-
phwysiad ? Pel hyn chwi welwch y pethau
a benuododd Duw tuag at i ni weddîo yn
dderbyniol ; a phe buasai gweddio wrth
ffurf o'r fath ganlyniad enbydus, a fuasai
Duw yn peidio rhybuddio ei bobl o'r petb.

yn enwedig gan iddo ragweled y bydd
i'r eglwysi yn gyfftedinol eu harfer n

(|

cynnulleidfaoedd, megys y gwuaethant a
bedwar cant ar ddeg, neu bymtheg cant
flynyddoedd. Yn fyr, y mae yu eglur n«
yw Duw yn ei air yn peuuodi gwedd nf
ddull allanol un math o weddi, pa un
ddylai darddu yn ddifyfyr, ai c.iel ei llun
yn ffurf ym mlaen llaw. Yn unig,
maeyn rhoddi i ni reolau cyíìVedinol
dylai pob peth gael ei wneuthur my
trefn—na byddom rhy brysur â'u genau,
na frysio ein calon i draethu dim ger bn
Duw, a'r cyffelyb, sy gyfaddas i'r dd
ffordd : gan hyny, gallwn, ie, dylem bej

derfynu fod y ddwy yn gyfreithlawn.
gaulynol, y mae rhwymo crefydd wrth
fel ag i gondemnio y Ìlall megys yn anghy
reithlawn, yn edrych, fel y dywed un y
grifenydd dysgedig, yn rhy debyg i goe
grefydd, gan fod Duw ei hun wedi gadael
gydwybod yn ddirwymiad y naill ifurddna
llall. Am ragoroldeb gweddi o'r meddw
lle y mae y Cristion ohelaethrwydd ei galc
yn tywallt ei ddeisyfiadau ger bron Dm
nid oes ond ysbryd halogedig a faidd ag<

safn i'w erbyn. Oud ai nid oes un ffordd
fawrhau rhagoroldeb hon, ond trwy tldifr

y llall a'i chyfrif yn bechadurus ? Och ! n
mewn ffurf y mae y drwg, ond mewn ffm
ioldeb; a chlefyd ydyw hwnw a ellir ei ga
mewn un yn gweddio heb lyfr. Gellir ca
dyn yn gweddio heb ffurf ac etto dan ry
ffurfioldeb. Er fy mod yn addef fod s

hwn sydd yn ei rwymo ei hun wrth ffurf o"

odedig yn wastad, yn enwedig yn ei eirchic

dirgel, yn ymddaugos i mi i fod yn y peryj

mwyaf o'r ddau i syrthio dan rym y clwj
dioglyd'hwnw. Ond i ddiwed lu yn fuá
^yda'r gofyniad hwn; o herwydd ni fwi

ìedais draethu yn llawn arno, ond goso
ychydig benau ger bron, y rhai a ellwc

eu cael wedi eu triu yn helaethaeh mew
aml di-aethawd niedrus ar y testyn, mi
ddymunwn i'r rhai sydd yn petruso wrt
bob ffutfiau, edrych yn graff ar y ffurfia

gosodedig hyny o fendith, gweddi, a diolc

sydd i'w cael o fewn y Beibl, ac a arferwy
gan weision Duw gyda'i foddlonrwydd è

Ac yna, ystyriant a wna Duw orchymy
neu dderbyn yr hyn sydd anghyfreithlawu
Yr oedd gan yr offeiriaid ffurf i fendithio

bobl : Num. vi. 23, &c. Fe arferodd Mos
ffurf o weddi wrth syramud yr arch, " Cyí
od, Arglwydd, a gwasgarer dy elynion,

ffóed dy gaseion o'th flaen ;" iYum. x. 3«'

A ffurf arall wrth ei gosod i lawr : "D
chwel, Arglwydd, at fyrddiwn miloedd I

rael " (adn. 36), yr hon a arferodd Dafyd
hefyd yn Salm lxviii. 1. Yr oedc^ gan Aí
aph a'i frodyr ffurfiau o ddiolch a rodded idd

ynt i'w harfer yn eu gwasanaeth cyhoeddu

(1 Cron. xvi. 7): "Yna, y dydd hwnw
j

rhoddes Dafydd y Salm hon yugyntaf i fol
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mnu yr Arglwydd, yn llaw Asaph a'i frod-

r. Dyma y gyntaf a appwyntiodd efe i'w

ihanu yn y gwasanaeth cyhoeddus, aniry

w

anau pa un a helaethwyd yn fawr wedi
yn, fel y gellwch weled wrth gymmharu
'alm cv. â'r rhan gyntaf o'r gân a nodwyd
|chod ; a Salm cxvi. â'r rhan olaf o lioni.

Vrth gyssegru y deml, fe arferodd Solom-
n eiriau a ysgrifenasai ei dad i fendithio

)uw: 2Cro?i. vii. 6. Fe orchymynodd He-
ciah dduwiol i'r Leôaid foliannu yr Ar->

Iwydd â geiriau Dafydd ac Asaph : 2 Cron.
xix. 30. Diammheu y gallasai y gwr da
wn foliannu yn ddifyfyr, megys y meddylir
Ido weddio yn achos y llythyr cableddus
ddanfonwyd ato (2 Bren. xix. 14), etto ni
iybiodd yn anghyfreithlawn arfer ffurf yn
einidogaeth gyhoeddus. Ië, ein Iachawd-
r bendigedig, esampl uwch law pob esampl,
roddodd ffurf o weddi i'w ddisgyblion: ac
[arferodd ei hun yr un ffurf o eiriau dair
jeaith drosodd (Mat. xxvi. 44): " Aeth ym-
th drachefn ac a weddiodd y drydedd
aith, gan ddywedyd yr un geiriau." Ac
mae y dysgedigion o'r farn mai y gyfran
r Salinau a arferid gan yr Iuddewon wrth
idw y Pasc oedd yr hymn a ganodd efe
da'i ddisgyblion, y noson hono cyn myned
ian. Gwel Beza a Gerhard ar y lle.

PENNOD XLIV.
pen hwn o weddi gyhoeddusyncaelei ddefnyddio

ynfyr.

5ed. Deuaf yn awr at y pummed peth a
'riadwyd i'w drin ar y pen yma o weddi
hoeddus ; a chymmhwysiad ydyw.

DOSB. i.

(laf.) Y mae hyn yn dangos pa achos sy
n bobl Dduw—ym mha le bynag y bydd-
t byw—i weddîo am benswyddwyr da,
enwedig brenhinoedd a thywysogion.

reyrnasoedd," ebe un, " ydynt dai lletta
eglwys, ar ei phererindod yn y byd." Y
'h ag y byddont hwy, y cyfryw fydd ei
riniaeth hithau, a'r llettygarwch a gaiff
.ia isod. " Gweddier dros frenhinoedd,"
idd yr apostol, " a phawb sy mewn gor-
liafiaeth

; fel y gallom ni fyw yn llonydd
yn heddychol, mewn pob duwioldeb ac
estrwydd ;" 1 Tim. ii. 2. Wrth dduwiol-
b y mae yn meddwl yn enwedigol proffes
Id o'r gwirionedd ac arferiad cyhoedd o
r addoliad Duw. Nis gall un swyddwr
Idias i'r saint fyw yn dduwiol, o ran cof-
lio y gwirionedd yn eu calonau, ac arfer
eddi yn y dirgel. Gallasai Daniel a'i gyf-
ion gael hyn, er gwaethaf Nebuchodon-
r. Ond y mae tywysogion yn dwyn
>riadau drysau yr eglwys wrth eu gwreg-
u

>
i'w bagor, neu eu cau. Pan fyddo

yddog ffyddlawn yn rheoli, yna y mae

(57

llwybrau Seion yn agored a sathredîg
;
pan

fyddo gelynion i ffyrdd ac addoliad Duw yn
meddu awdurdod, yna y maent yn galaru.
Mae pyrth yr eglwys yn gauedig, a drysau
y carchar yn agor i weision Crist. Yna y
mae y wraig yn ffoi i'r difíaethwch, a chref-
ydd i ystafeüoedd dirgel, fel yr ydym yn cael
yn nyddiau yr apostolion, pan oedd yr eglwys
wedi cyfarfod, a'r drysau yn gaued, i wedd'io
dros Pedr. O ! gweddîwch dros frenhinoedd
a phenswyddwyr, o blegid megys y maent
hwy yn dwyn agoriadau drysau yr eglwys,
felly y mae Duw yn dwyn yr agoriad a
egyr eu calonau hwytlian wrth ei ewyllys.

DOSB. II.

(2il.) Mae yn ceryddu y rhai a droant eu
cefnau ar yr addoliad cyhoeddus. Ac y mae
y rhai hyn o ddau fath : y didduw halogedig
a'r ymwahanwr petrusgar.

(1.) Y didduw digrefydd; yfath ag sydd
o ysbryd halogedig yn troi cefn ar yr addol-
iad cyhoeddus. Y mae gan yr Iuddewon
ddywediad o eiddo un o'u doethion yn fyn-
ych yn eu geneuau :

" Pwy bynag sydd yn
trigo mewn dinas lle y mae synagog, ac nid ä
yno i weddio, dyna'r 'dyn a haeddai yr enw
o gymmydog drwg." Och ! pa rifedi ynte
o gymmydogion drwg sy genym ni yn ein
plith, na cheir ond anfynych eu gweled yn y
gynnulleidfa o'r naill ben i'r fiwyddyn i'r

Uall ? Y mae llawer yn byw fel pe baent
wedi rhwygo y weithred a seliwyd yn eu
bedydd, ac ymwrthod â phob ufudd-dod i'w
Gwneuthurwr; ac am fynegi i'r byd nad
ydynt yn ei ddyled o un addoliad. Gwaeth
anifeiliaid yw y rhai hyn na'r mochyn yn ei
gut, neu y march yn ei ystabl. Fe wnaeth-
pwyd y rhai hyny at ein gwasanaeth ni, ac
y maent yn ufudd i'r perwyl. Fe luniwyd
dyn at wasanaeth ei Grëwr, yn greadur o
ddihewyd grefyddol; ac wrth hyn, y mn
rhai ddarlunio cynneddfiad natur dyn, a'i

wahaniaethu oddi wrth ysgrubliad, yn hytr-
ach nag wrth ei ddawn resymol. Ac yn
wir y mae mewn rhai anifeiliaid frith wyb-
odaeth, sydd yn edrych yn lled debyg i

ddawn gymdeithasgar dyn. Ond crefydd
sy beth y mae ei naturiaeth yn hollol wag o
hono, ac anaddas iddo ; ac am hyny, nid oes
dim a dr ddyn yn anifail fel anghrefydd.
Y mae y Tulmud Iuddewig yn rhoddi
gofyniad fel hyn, " Pa ham y gwnaeth Duw
ddyn yr hwyr o flaen y Sabbath V ac yn
rhoddi hyn fel un rheswm, " Fel y cai yn
ebrwydd roddi ufudd-dod i'r gorchymyn,"
sef, sancteiddio y Sabbath, a dechreu ei
fywyd, fel pe buasai âg addoliad Duw, yr
hyn oedd prif ddiben ei roddiad iddo. Oni
allwn ni ynte ryfeddu amynedd Duw, sydd
yn goddef yr ystrueiniaid annuwiol hyn i

fyw, y rhai, trwy y diystyrwch erchyll yma
ar ei addoliad, a rodiant yn wrthwynèb i

wir ddiben eu creadigaeth? Pe byddai y
clychau sydd yn galw i ^ddoliad Duw yn
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rhoddi iddynt rybudd am ryw gampau, neu
wylmabsaut afreolus, O ! gynted y caem
hwy yn tyru ynghyd ! Ond gweddiau a

phregethau, nid ydynt at eu blas. O ba le

y tardd yr anghrefydd a'r annuwiaeth yma,
a ddengys llawer yu ein plith I Yn picr, o
gydwybod gyhuddol. Dywedir am Cain,

"Efe a aeth allan o ydd yr Arglwydd;"
Gen. iv. 16. Hyny yw, raedd rhai esbon-

wyr, o'r man yr oedd gan Dduw ei eglwj-s

a'i addoliad ynddo, o herwydd yno y mae
Duw mewn modd neillduol yn bresennol.

Yn wir, y mae euogrwydd yn magu arswyd
Duw. Hyn sydd yu peri i rai wueuthur a
«llont at wisgo ymaith y meddyliau am y
Duwdod, gan eu bod mor flinderus i'w cyd-

wybodau dr Yn awr, i ddwyn hyn i

ben, nid oes ganddynt un ffordd ond gochel-

yd y moddion a ddwg Dduw a'u pechodau

i'w coffadwriaeth. Buan y gogwyddwyd
Herod i dori y pen hwnw, tafod pa un oedd

mor hyi' i ddywedyd wrtho am ei feiau. A
hawdd ennill calonau halogedig i daflu ym-
aith y dyledswyddau hyny a wasgant yn
drwm ar eu cydwybodau doíurus. Oud blin

yw cyflwr y cìyn li wnw na wýr am un ffordd

i gael esniwythdra, ond drwy daflu ymaith

y plastr a aìlai iachau ei glwyf, O ! druein-

iaid gresynus! ni wna hyu eich tro. Pa
beth ? er i'r carcharor gau ei glustiau, a

nacau gwrandaw ar y barnwr yn rhoddi y
ddedfryd i'w erbyn, a wna hyny ei gadw
rhag y crogbren. Na wna yn sier, yn hytr-

ach parai iddo gael ei ddanfon yno yn gynt

am ei ddiystyrwch ar y llys ; lle y gallasai,

o bossibl, gael galw y ddedfryd yn ol, pe

buasai yn ymddwyn yn well, ac yn ymos-

twng i ofyn ei fywyd ar law y barnwr.

Gwrandawed pechaduriaid neu beidient,

deuent i'w addoliad neu beidient, fe ä ])uw

rhagddo yn ei orchwyl. Dirmygu Duw, a

throi dy gefn ar ei addoliad, nid y ffordd

ydyw i attal, ond i brysuro, dialedd dwyfol.

O ! gymmaint gwell fyddai i ti ymbil â'th

farnwr, a disgwyl wrth byith doethineb!

Cyhyd ag y byddo dynion, er mai rhai

drwg, yn ymarfer âg ordinhadau, y mae
gobaith idclo, o herwydd y maent dan y
moddion; ond pan fwriant y rhai hyn
ymaith, cíyna eu dinystr yn prysuro.

(2.) Yr ymwahanwr petrusgar
; y cyfryw a'r

oad ydynt yn yingadw o'r addoliad cyhoedd-

us oddi ar ysbryd halogedig annuw, fel y rhai

o'r blaen, ond oddi ar ryw ammheuon, pa

un a alíant yn gyfreithlawn ddyfod i'r

addoliad yno, am fod rhyw feiau yn y gwein-

yddiad, neu o leiaf bethau a dybient hwy
felly, ar y rhai hyn y maent yn diflasu, ac

felly yn cilio draw ; fe allai mai am fod y
ddyledswydd o weddi yn cael ei chyflawni â

ffurf osodedig, yr hyn a gyfrifant hwy yn
anghyfreithlawn. Mi äf heibio i hyn, am i

i mi ei drin eisoes. Neu, fe allai nad y ri'urf,

ond rhy w yniadroddion ynddi, sydd yn eu

tramgwyddo; ac am hyny, ni feiddied

ddyfod yuo. Felly y gofyniad a fydd,

Gof. A yw yn gyfreithlawn bod yn bresei

nol yn y gwasanaeth hwnw, neu yn y gwed
iau cyhoedd, lle y mae rhywbítíi yn feius

At. I roddi atteb i'r gofyuiad hwn, y ni;

yn rhaid i ni, yngyntaf, wahaniaethu rhwi
beiau, nid ydyut oll o'r un radd. Y mi
beiau yu y defnydd, a beiau yu null a threl

y weddi. Ac fe ddichon beiau yu y defuyc

fod naill ai yn rhy sylfaenol, neu o radd \í

heb fod yn perthyn i sylfaen crefydd, n
yn terfynu arno. Ac fe ddichon y bel

llai hyuy fod wedi eu taenu trwy y wedí

fel ag i'w llygru o ben bwy gilydd ; neu f(

yn unig mewn rhyw ychydig ymadroddio
Yn ail, Y mae yn rhaid i ni walianiaeti

rhwng cymmeradwyo beiau, diffygioM

llygriadau a fyddo mewn gweddi, a bod
bresennol yng ngwasanaeth Duw, lle y m
rhyw bethau yu feius. Yn awr, yr wyf
atteb ei fod yn gyfreithlawn i Gristion f

yn bresennol yn }
7 gweddîau hyny, lle y m

rhai pethau a dybir yn feius o ran y wet

allanol; ie, ac hefyd yn eu defuydd, me\
pethau heb fod yu taraw ar y sylfaen,

rhai liyn heb fod ar led trwy holl gorph
gweddíau, oud mewn rhai ymadroddion
unig. Nyni a allwn fod yn bresenuol, 11

mae Duw yu biesennol yn ei ras a'i gari

Gallwn ddilyn yr Oen yn ddiogel, pa

bynag yr el. Yn awr, nid yw Duw, o acr

llwgr àthrawiaeth, mewu pethau pell ot

wrth y sylfaen, neu lwgr addoliad, nie

pethau defodol ac o îs natur, ddim yn bw
ym'aith eglwys, ac yn tynu ei bresennold

oddi wrthi, ac ni ddyleni ninnau. Yn \v

os yw y sail o athrawiaeth wedi ei dinystr

a'r addoliad yn eilunaddolgar, yn yr acl

hwnw y mae Duw yn myned o'u blaen

yn galw yr holl flyddloniaid ar ei ol, allai

gyrnmuudeb y fath eglwys. Ond lle y byd

llygriadau mewn eölwys o'r natur flacuaf

hithau heb osod ar y rìiai sydd yn ei chy

ìuundeb y fath gyfreithiau ag sydd yn dw
angenrheidrwydd o gymmeradwyo petl

anghyfreithlawn, nid pechod yw dal cv

mundeb â hi—ond pechod, ac nid un by

an, yw ymwahanu oddi wrthi. Mae
rhaid goddef llawer o bethau er cynnal het

wch ac undeb, a mwynhau addoliad Dt

pan na byddo yn eiu gallu eu diwygio.

nid yw eíndyfodiad chwaith i'r ordinliâd

deongli fel cydsyniad â'r cwbl a wueir y
Un peth yw goddef, peth arall yw ymfo<

loni. Pwy erioed a haerodd fod pawì

ddel i gynnulleidfa, yn dangos trwy h)

eu cydsyniad â phob ymadrodd animher

ynasol yng ngweddi y gweiuidt^g^neu âpl

es:boniad gwyrog, neu gam oleu a rydd

ar ryw cìestynau o'j- Beibl yn ei brege

Pe byddai hyn yn bod, fe arweiniodd

Harglwydd y bobl i fagl, pan barodd idd

wylio ríiag surdoes athrawiaeth y Phar
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a"d, ac yr erchodd er hyny iddynt eu
gwrandaw yn pregetbu : Mat. xxiii. 3.

(3ydd.) Er annogaeth. Yn gyntaf, Gwna
gyrìwybod o gyduno â'r eglwys yn ei hadd-
oìiad cyhocdrìus. Na fedd wì dy fod wedi dy
adael at dy ryddid i wneud neu beidio, ond
rhwyma y peth ar dy gydwybod fel rìyled-

swytld, o biegid felly yn wir y mae. Chwi
feddyliweh mai dyledswydd y gweinidog yw
gweinyddu ordinhadau

;
yn sicr ynte eich

dyledswydd chwithau yw dyfod yno. Cys-
*tâl fyddai iddo ef weddio drosoch gartref, a
dyfod i'r eglwys heb gael ei bobl yno. A
oes gwae iddo ef oni ddarpar efe ymborth
i'ch eneidiau, ac heb un i chwi os na ddeu-
wch i gyfranogi o hono ? Pa fodd y mae i

chwi reswm i dybied felly? A phan ddel-
och, na thybiwch eich bod yno yn ddigon
buan, ond i chwi gael y bregeth, er i chwi
golli y gweddîau a ddylent eichparotoi chwi
'r gair, a sancteiddia y gair i chwithau.
Nid y ftbrdd i gael budd oddi wrth un or-
äinhâd yw esgeuluso un arall. Fe eill y
^weinidog bregethu, ond Duw sy raid roi
iddysg i ti gael lles. Oni egyr Duw dy
ideall i ddirnad am, a'th galôn i ymddwyn
trwy, y gair a glywi, ni ddaw dim ffrwyth
) hono. Yn awr, gwecìdi yw yr agoriad i

igor calon Duw, megys mai ei Ysbryd yw
vr agoriad i agor dy galon dithau. Ýn àil,

rwylia ar dy ddyfodiad, a'th ymddygiad,
negys yn y rhanau ereill o addoliad cyhoedd-
ìs, felly yn enwedigol mewn gweddi. Yn
yntaf, Pa fodd yr wyt yn dyfod i addoliad
iyhoeddus—edrych na ddelych yn dy fudr-
>ddi; fymeddwl yw, na bycìdwchyn edrych
u- anwiredd yn dy galon. Ymolch, ac yna
eddîa. Felly y bwriadai Dafydd :

" Golch-
f fy nwylaw mewn diniweidrwydd, ac felly

fchynaf dy allor," yn cyfeirio at yr offeir-

aid a änt at y noe cyn nesau â'u haberth at
tè allor: Ecsod. xxx. 18, &c. Fe'i cyfrif-
iryd yn rhyfyg mawr mewn un, ei fod yn
neiddio dyfod o fíaen ei dywysog âg anadl
Idrewedig. O ! ynte, y fath weithred hyf
w i ti nesau at y Duw rnawr mewn unrhyw
>echod ! Bydd hwn yn sicr o beri i'th an-
|dl mewn gweddi ddrewi, ac o'th wneud yn
fiaidd ganddo. Yn ail, Dy ymddygiad
aewn gweddi ; edrych ar ei fod gyda pharch
ancteiddiol: (Yn ]af) gyda pharch oddi
aewn. Gelwir Duw yn ofn ei bobl, am ei
od yn cael ei barchu ganddynt yn eu hagos-
là ato. Ofn, fe'i rhoddir am y cwbl o
ddoliad Duw, am nad oes un ran o hono
w gyílawni heb gryndod sanctaidd ; hyn,
íl y crychnodi'rgerddoriaetb, a bairhardd-
'ch a chroesawiací i'n gweddiau a'n diolch-
tdau hefyd :

" Gwasanaethwch yr Arglwydd
lewn ofn; llawenhewch mewn dychryn.
rn awr, i'th lenwi â meddyliau o barchus
rswyd tuag at Dduw, llafuria am gael
leddwl uniawn am Dduw, fel un anfeidrol
goneddus mewn sancteiddrwydd, mawr-

hydi, a gallu. Mae cliffyg parch at ryw un
yn dyfod oddi wrth y meddyliau gwael a
fyddo genym am dano, yr hyn a'i gwna yn
ammhopsibl i enaid anwybodus fod yn gwir
barchu Duw—pa mor isel bynag fyddo ei

agwedd aHanol—am na yr efe pa fath un
ywDuw. Tywysog raewn gwedd-cldulliad
dieithr nis adnabyddir, ac am hyny nis
croesawir lle y delo, fel pan fyddo yn ym-
ddangos yn ei fawrhydi brenhinol. Y saint
a arferent arswydo eu calonau i barch at
Dduw mewn gweddi, trwy ddwys ystyried
ei deitlau o fawrhydi : Salm lxxxix. 6.

(Yn 2il.) Parch oddi allan. Ysbryd yw
Duw ; er hyny, fe f5rn barch gan ein corph
nh yn gystal a'n hysbryd— canys ei eiddo yw
y ddau—äc yn enwedig yn y cyhoedd. Ni
byddai brenin foddlawn i ymddygiad difoes
gan ei was yn ystafell ei^wely, lle nad oes
neb yn gweled ond ef ei hun—llawer llai y
goddef efe hyny yn ei bresennoldeb, lle y
mae yn eistedcí ar ei orscdd yng ngydd
tyrfa o'i cldeiliaid. Yn awr, yr agwedd
mwyaf addas ar y corph, mewn addoliad
cyhoedd, i ddangos ein parch, yw penlinio:
ft Deuwch, addolwn, ac ymgrymwn ; syrth-
iwn ar ein gliniau ger bron yr Arglwydd ;"

Salm xcv. 6. Felly Paul, wrth gymmeryd
ei genad â henuriaid Ephesus: "rhoddoäd
ei liniau i lawr, ac a weddiodd gyda hwynt
oll;" Act. xx. 36. A'r Cristionogion oll

oedd yn Tyrus, yn hebrwng Paul i'r llong,
gyda'u gwragedd a'u plant, " wedi gostwng
eu gliniau ar y traeth, a weddiasant ;" Act.
xxi. 5. Lle na byddo modd i wneud hyn,
hwy ddylent sefyll, oddi eithr bod gwendid
natur yn lluddias. Am eistedd, nid yw yr
Ysgrythyr yn ei ganmawl fel agwedd gwedd-
io ; nid yw eglwysi Crist chwaith wedi ei

farnu felly. " Gweddio o eistedd, nid yw
yn ol trefn yr eglwys," medd Tertulian.
Am y lle hwnw (2 Sam. vii. 18): "Dafydd
a eisteddodd ger bron yr Arglwydd," gellir

ei ddarllen "arosodd ger bron yr Arglwydd ;"

felly y cymmerir y gair mewn lleoedd ereill

;

megys Oen. xxvii. 34 ; Lef. xxiv. 8 ; 1 Sam.
i. 22. (Yn 3ydd.) Gwrandawiad a dyfalach
meddwl, fel y byddont yn cyd-ganlyn gyda'r
gweinidog a gwresogrwydd eu serchiadau,
ac yn tystio ein cydsyniad â'r gweddiau a
a roddir i fyny trwy eu " Amen " o'r galon
ar eu diwecldiad: 1 Cron. xvi. 36: Nehem.
viii. 6 ; 1 Cor. xiv. 16. Onid e, y maent yn
wir megys tant wedi tori mewn cydberor-
iaeth, yr hwn ni ddywed gyda'r lleill, ao
felly v mae yn annhrefnu y gynghanedd.

PENNOD XLV.
Am ueddi anghyffredinol—ei natur, a chan bwy y

mae i'w chyjlawni.

Y fath olaf o werìdi—o ran agwedd ei

chyfíawniad—gweddi anghyffredinol ydyw.
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I fyned trwy ba un, mi a geisiaf atteb y
pum gofyniad hyn. 1. Beth yw gweddi
anghylfredinol ? 2. Gan bwy y mae i'w

chyflawni ? 3. Ym mha amserau penuodol

y dylem ei chymmeryd i fyny ? 4. Pa ham
y mae gweddi aughyifredinol i'w chwanegu
at y gy tírediuol ? 5. Pa gynghor neu gyfar-

wyddyd elìir ei roddi, er eyflawni y ddylecì-

swydd hon yn dderbyniol ac yu llwydd-
iannus?

Gof. 1. Pa beth yw gweddi anghyffredin-

©1?

DOSB. I.

At. Fe ellir galw gweddi yu anghyflredin-

ol mewn ystyriaeth ddyblyg.
laf. O ran yr amser a neillduir i'w

chyílawni. Y pryd hyny y mae yn anghy-
fíredinol, pan fyddo rhywfaint mwy na
chyífredin o amser yn cael ei neillduo a'i

gyssegru at y gwaith hwn. Fel hyn yr
ydym yn eael Iacob yn ymdrechu hyd doriad

y wawr (Gen. xxxii), a Iosuah a henuriaid

Israel "hyd yr hwyr" (los. vii. 6), y naill,

y mae yn debyg, yn treulio y nos, a'r lleill y
dydd, yn y ddylecíswydd yma. Ac "Israel,"

yn eu rhyfel â Benjamin, " a wylasant ac a

arosasant ger bron yr Arglwydd y dwthwn
hwnw, hyd yr hwyr;" Barn. xx. 26. Ni a
gawn Danieî dios amryw ddyddiau ynghyd
â'r weddi : Dan. x.

2il. O ran yr hyn a gydgyssylltir â hi.

Y pryd hyny y mae gweddi yu anghyffred-

inol, pan t'yddo ympryd hefyd yn cydganlyn.
Yn awr, ympryd sydd yn ymattaliad cref-

yddol trwy ba un yr ydym yn gadael heibio

—hyd y gallom, ac y byddo yn weddus—ein

holl gysuron daearol, i gystuddio ein hen-

eidiau ac awchu ein gweddiau o hyny yn
fwy. Megys yn gyutaf, ymattaliad ocldi

wrth faeth, pa un bynag ai bwyd ai diod:

Esd. iv. 16 ; lonah iii. 7. Oddi wrth hyn y
gelwir y cwbl yii ympryd, i arwyddocau, nid

arferiací cymmedrol o ymborth—yr ydym
yn rhwym i hyny bob amser—ond ymattal-

iad holíol, oni bydd angen natur, trwy ryw
lesgedd a gwendid, yn gofyn i'r gwrthwyneb.
Lle y byddo fel hyn, cymmhwys ydyw i'r

ddyledswydd leiaf roddi lle i un fwy, gan mai
diben yrupryd yw eiu cynnorthowy raewn
gweddi—yr hyn nis gwna pan fyddo natur

yn Uesgau dano; canys ni ddichon yr enaid

ehedeg, os bydd adenydd ein hysbrydoedd
corphorol yn methu. Yn ail, Rhoddi heibio

bob dillad costfawr ac addurniadau y corph.

Nid yw gwisgoedd gwychion ar ddydd ym-
pryd yn gweddu ond fel addurniadau disglaer

ar alarwisg. "Galaru wnaethaut, ac ni

wisgodd ncb ei harddwisg am dano ;" Ecsod.

xxxiii. 4. Ac yr oedd hyn wrth orchymyn
Duw (adn. 5): "O blegid yr Arglwydd a

ddywedasai wrth Moses, Dywed wrth feib-

ion Israel Diosgyr harddwisg oddi am
danat." Mewn gair, pob difyrwch naturiol,

Deroriaeth, peraroglau, a pha beth bynag a

lonai ac a foddia y synwyrau, ydynt I

gadael heibio ar yr achos arbenig hwii
gwelwch Dan. vi. 18, a x. 2, 3. O blegid J
nad yw ymattaliad oddi wrth ymborth, al

ymwadiadau ereill i'r dyn oddi allan, I
rhanau addoliad ynddynt eu hunain, m
yn hanffodol i natur gweddi, etto y maei
yn ofynol yn y ddyledswydd neilldu
hon, mewn íibrcld o gynnorthwy i'w chy
lawni, ac y maent yn golygu dibeniou y
brydol. Yn gyntaf, yr y«lym trwy yr yn
attaliad yma, yn acìdcf ein hannlieilyngdc
i fwynhau y fath gysuron, ac y gall Duw
gvfíawn ddwyn y cwbl oddi arnom. j

ail, Yr ydym, trwy ein hympryd a'n hyu
attaliad allanol, yn dadgan grym ac awch
serchiadau tu mewnol hyny sydd i fod
waith mewu gweddi aughyfiredinol.
mae dynion yn arfer dangos nwydau cry

ion eu henaid, trwy beidio â chynnaliaeth
chysuron y corph. A ydyw y nwyd o dris

wch yn gwasgu ar ddyn ? Mynych y cew(
ei weled ef yn troi oddi wrth ei ynibort
Felly y Salmydd, " Fy nghalon a daraw}
ac a wywodd fel Uysieuyn ; fel yr anghofia
fwyta *fy mara ;" Salm cii. 4. Ai ofn syc

yu meddiannu y galon âg arswyd rhyw bt

ygl mawr, sydd yn bygwth ac yn agosa\

Chwi gewch y cyfryw un yn gwrthod
bryd arferol. Felìy y gwnaeth y morw
yn y dymmestl : Act. xxvii. 33. Ai digd
sydd yn poeni dyn ì Yv oedd Ahab
ddwfn yn y nwycì hon pan nacawyd ef

winllan Naboth. Ac y mae yn gorwedd
ei v/ely, "ac ni fwytai fara;" 1 Bren. xxi.

Ai awydd am gael rhyw fwriad mawr i b
sydd yn meddiannu ac yn gorlenwi y galoi

Ni chaniatâ hwnw mo'r amser iddo ei hi

at ei bryd bwyd :
" Melldigedig," ebo Sai

"fyddo'rgwr a fwytao fara hyd yr hwj
fel y dialwyf ar fy ngelynion;" 1 Sam. XJ

24. Yr ydym yn cael y gôf, yn y prophwy
mor ddygn yn ei waith eilunaddolgar, fel

mae yu ei wasgu ei hun â newyn ; ac

fwyty, er i'w nerth ballu ; nid f, er ei f

yn diffygio: Esa. xliv. 12. Yn awr, me\
gweddi anghyffredinol, fe ddylai y Cristi

fod â'r hoîl nwydau hyu mewn gwedd 3

brydol a sanctaidd, wedi eu tynhau i'r ra-

uchaf sydd yn bossibl. Dylai fod ynd
dristwch dwfn aiu bechod, ofu a chrynd

rhag barnedigaethau Duw o'u herwydd, d

der sanctaidcî i'w erbyn, ynghyd â dyniu

iad awchus i ymddial arno, am y dianrhy

edd a ddygocìd ar Dduw. Ac mewn ga

deisyfiad Ìiiraethlawn ain heddwch â Du
ac adferiad i'w ífafr, yr hyn y darfu i

bechod ei drwm golledu o hono. _Yn av

gan fod gorlif nwydau uaturiol ynei ddaii'.

ei hun yn y dull hwn, hyd at roddi dyni

i gystuddio eu cyrph, ac ymwrthod â'r h

y mae natur yn daeraf am dano ; am hyi

fe fn Duw i'w bobl, yn eu hymddarostyi

iadau ueillduol, wneuthur yr un peth, rh
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i natur roddi gras i gywilydd. Yn drydydd,

Trwy yr ymattaliad yma, oddi wrth lun-

iaeth yn enwedig, yr ydym yn gwasgu ar

gnawd nwyfus, ac yn cael mantais fwy i

farwhau y chwantau anianol hyny sydd yn
icael eu porth a'u cynnud oddi wrth y corph.

Y mae corph llawn fel tir ffaeth, i'r cyfryw
chwantau dyfu yn ddrygsawrus ynddo. Pan
besgir y corph, maethir ei chwantau. Os
bydd ef yn uchel, nid hawdd fydd cadw ei

nwydau yn isel. Pa beth arall a wnaeth
i Paul gospi ei gorph trwy yr ymprydiau a'r

jwyliadwriaethau yr oedd yn fynych yn-
idynt, ond meddwl cael dyrnod llawnach ar

f chwantau hyny oedd yn cael eu grym
Dddi wrtho ? " Y mae yn gweddu i ni,"

uedd Jerome, "ddofì y mareh hwn â ffrwyn,

el y cerddo ei lwybr yn drefnus, tan reoliad

ysbryd Duw ;" Epist. 9. Yn wir, march
msgedig yw y tebycaf i daflu ei farchogwr;
chan fod yr Ysbryd Glân yn gwneuthur

îefnydd o'r corph yn gystal a'r enaid, yn ei

waith, y mae y ffrwyn hon o ymprydyn dra
juddiol i'w ddofi. Yn bedwerydd, Y mae
\tt ymattaliad yma oddi wrth ymborth yn
'uddiol i awchu ein hysbrydoedd, a byw-
ogi galluoedd yr enaid yn y ddyledswydd

;

rhai, yn amgen, a wesgir i lawr ac a dew-
chir, fel y gallwyf ddywedyd, gan lwyth y
ylla. Corph llawn a wna lygad trwm, ac
rsbrydoedd marwaidd, a pha beth ellir ei

Idisgwyl o hyn ond gweddiau cysglyd, yn
nwedig pan ydym i barhau yn hwy na chy-
Fredin wrth y gorchwyl.

DOSB. II.

Gof 2. Pwy ydyw y rhai a elwir at y
Idyledswydd hon c wecìdi anghyffredinol ?

At. Y mae y gorchymyn yn cynnwys
awb a'r sydd o oedran i ddeall natur y
Idyledswydd, pan ddigwyddo unrhyw achos
nghyffredinol am hyny. Yr ydym yn cael
od eglwys a gwlad yn cael eu galw ati. Y
aae yn ddyled ar benswyddwr, pan fyddo
chos gwladol, i alw ei ddeiliaid i'w chyf-
awni yn gyhoeddus. Gwel loel ii. 16, a
Veh. ix. 1. Ac y mae yr hwn ni phlygo i'r

Iwad, yn ei wneuthur ei hun yn drosedd-
wr yn erbyn Duw a dyn : Lef xxiii. 29. Y
üae yn cyrhaedd at deuluoedd : ymaeEsther
'i llangcesau yn cadw ympryd ynghyd

:

Wst. iv. 16. Ië, y mae yn ddyíedswydd ar
«rsonau unigol ; ac yn cyrhaedd i'r ystafell
dirgel ? " Pan ymprydiech di, eneinia dy
en, a golch dy wyneb ; fel nad ymddangos-
ch i ddynion dy fod yn ymprydio, ond i'th

)ad yr hwn sydd yn y dirgel ;" Mat. vi. 17,
8. Mae amgylchiadau y lle yn dangos, mai
uipryd dirgel yn yr ystafell a feddyíir. Ni
'u cawn oll ynghyd yn Zech. xii. 12: "Y
'lad a alara

;

" dyna ympryd gwladol: "pob
ulu wrtho ei hun, teulu t Dafydd wrtho

ji hun," dyna un teuluaidd ; "a'ugwragedd
'rthynt eu hunain;" dyna ympryd person-
1, dirgel, yn yr ystafell.

6G1

Gwrth. Ond ai nid yw y gweddìo a'r ym-
prydio anghyffredinol yma yn waith rhy
lymdost a blin i ddyddiau yr efengyl ? Pa
le y gorchymynodd Ctfst i'w bobl, dan yr
efengyl, gulbau eu cyrph drwy y fath lym-
der a hyn ? Llawenydd a mawl a wedcíant
yn well i'n breintiau a'n rh}rddid ni.

At. Y mae y fath sothach ysgafn a hyn
wedi cael lle gyda rhai yn ein dyddiau pen-
rydd diweddar. Math newydd o seintiau
yw y rhai hyn, na wybu y byd ond prin am
danynt cyn ein hoes lygredig ni. Mynent
fod yn y nef cyn eu hamser, ac heb adael
dim dagrau wrth eu llygaid, i Grist yn ang-
eu eu sychu ymaith. Pe gallai rhai o'r rhai
hyn fyw heb bechod na phoen, byddai gan-
ddynt ryw liw dros eu dadl ; er, pe felly,

gan eu bod etto yn y cnawd, y byddent yn
nyled eu brodyr o'r dagrau hyny, y rhai na
byddai achos iddynt eu tywalit drostynt eu
hunain. Y mae yr apostol, yr wyf y'n sicr,

yn peri i ni wylo gyda'r rhai sydd yn
wylo. Fel hyn yr ymprydiodd Nehemiah
yn achos ei frodyr cystuddiedig yn Ierusa-
lem, pan oedd ei achosion ei hun yn llwydd-
iannus ddigon, gan ei fod ym mhelydr
mwyniant llys brenin Persia : Nehem. i. 4.

Oncl nid oes neb mewn cnawd marwol yn
rhydd oddi wrth bechod, nac wedi ei freinio
rhag gofid ; am hyny galí gwisg galar weddu
yma weithiau i'r goreu O: saint : "Y rhai
sydd yn gwisgo dillad esmwyth, mewn tai
brenhinoedd y maent ;" Mat. xi. 8. Fellyy
saint a ogoneddwyd sydd yn aros yn llys

Brenin y nef, llawenydd yw eu gwisgiad
hwy o hyd. Ónd gwisg ddydd gyl y sant
ar y ddaear yw hon : megys y mae efe am-
bell dro yn cael ei ddyddiau llawen, felly
nid yw efe heb ei ddyddiau galar : "Y
dyddiau a ddaw pan ddyger y priodfab
oddi arnynt," medd Crist am ei ddisgyblion,
"ac yna yr ymprydiant;" ac yn sicr j

7r
oeddynt hwy yn byw dan yr efengyl. Pe
buasai ein proffeswyr difyr ni ger llaw Paul
i weled y modd yr oedd yn cospi ei gorph, ac
yn ei ddwyn ef yn gaeth mewn ymprydiau
mynych, y mae yn debyg y buasent yn ei
geryddu am ei boen, ac yn ei gyfrif yn an-
wybodus o'i ryddid Cristionogol. Y
gwaethaf a ddymunwn i'r trueiniaid twyil-
edig hyn yw, iddynt hwy sy mor fawr am
lawenydd yma, fod heb gyfarfod â galar
rnewn byd arall. Nid yw ond arwydd drwg
pan fyddo dynion yn syrthio allan â dyled-
swydd, o blegid ei llymder, ac yn tynu yr
iau oddi am eu gyddfau, am fod y cnawd
nwyfwyllt yn haeru ei bod yn drom. Y
mae y rhai hyn yn debyg i Ephraim, a
gyffelybir i anner yn dda ganddi ddyrnu
(Hos. x. 11), ond nid aredig— gwaith trwm
newynllyd yw hwnw. Gyl o ddiolcb, yn
dwyn gwledd i'w chanlyn, 'hwy garant hon,
ac y maentyn foddlawn i'w chadw fel dyled-
swydd efengylaidd ; ond dydd ympryd a
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gweddi, yn galw am wasgu ychydig ar y
corph, nid ä hwn i lawr. Ond ai nid oesyr
un wledd, ond a ä i lawr y gwddf ac a leinw

y bol ? Yn sicr nid yw y ddyledswydd fen-

digedig hon yn haeddu yr enw drwg a roir

arni gan ddynion o archwaeth anianol. I'r

cyfryw y mae yn wir yn iau drom, ac yn
waith blin. Megys yr oedd y ddwy fuwch
flith a ddygasant yr arch, yn myued dan
frefu am eu lloi a gymmerasid oddi wrthynt;
felly y rhai hyn, ar ddydd ympryd, am eu
gorchwylion a'u mwyniant bydol, ocldi wrth
ba rai yr attelir hwynt dros hyny o amser.
Och ! greaduriaid truain ! megys nad oedd
yr arch ond baich i'r buchod, felly y ddyl-
edswydd iddynt hwythau. Ond y gwir
Gristion a yr beth yw esmwythâd calon,

trwy gael ysbryd gostyngedig i addef ei

bechod, a chael dadlwytho ei gydwybod o
hono, mwynhau boddlonrwydd melus yn ei

enaid mewn cymmundeb â Duw, a dwyn
hyder a heddwch adref yn ei fynwes, fe

rydd hwn air ac enw arall i'r ordinhâd hon

:

fe ddywed i chwi fod yn well ganddo fod yn
ymprydio gyda Duw nag yn gwledda wrth
fwrdd brenin. Pa Gristion na fuasai yn
well ganddo fod yn ymprydio gyda Moses
ar y mynydd, nac yn bwyta ac yn chwareu
gyda'r dorf lygredig îs law y mynydd?
Pwy ni chollai bryd i'w gorph i fwydo yr
euaid â'r hyfrydwch a dardd o bresennoldeb
Duw yn y fath ordinhâd ? Pwy ni chym-
merai bleser yn galaru ac yn wylo am
bechod, i gael sychu ei ddagrau gau gusanau
ei Iachawdwr ? Yn wir, i'r hwn sydd yn
sefyll i suguo y bouçyínon (rhan allanol y
ddyledswydd wyf yn feddwl) y mae yu
waith sych a diflas : ond i'r hwn a yrir i'r

gwindy ac a yf yno yn helaeth o gariad Duw,
y mae hi yn ordinhâd dra melusa diddanol.

Y mae rhan allanol y ddyledswydd, fel pen
isaf ysgol Iacob, yn sefyll ar y ddaear, ac
yn gadael y creadur hefyd ar y ddaear, lley
cafodd hi ef ; o herwydd i ychydig y mae
ymarfer corphorol yn fuddiol. Ond y mae
ei phen nchaf a'i rhan ysbrydol yn eyr-

haedd i'r nef, ac yn codi yr enaid grasol

yno, ie, i gymmundeb mynwesol â Duw.
Y mae cymmaiut o wahaniaeth rhwng sant

a rhagrithiwr, neu ddyn anianol, yn y dclyl-

edswydd hon, ag sy rhwng lleidr a gloir i

fyny gyda cheidwad mewn carchar, ac ys-

golhaiga glôdd i hunan i fyny mewn llyfr-

gell, i ddarllen rhyw lyfr a fyddo yn dra
hoff ganddo. I'r nailì y mae yn faich

trwm, i'r llall yn bleser digymmhariaeth.

PENNOD XLVI.
Yr amserau i weddi anyh'jjjredinol.

Gof. Pa rai ydyw yr amserau enwedigol
sydd yn galw ar y Oristion i ymarfer â'r

ddyledswydd hon,sef yddyledswydd o wed
anghyffredinol ?

At Yr wyf yn atteb, yn gyntaf, yn I
líredmol, unrhyw achlysur anarferol, fel

digwydd, wrth drefn rhagluniaeth ym myv
yd y Cristion. Nid y\v y fath yma o wed
i'w harfer yn wastadol,fel gwecidigyffredii
ol. Y mae hon fel ymborth, y llall f

physygwriaeth ; ac anaddas fyddai cyn
meryd y physygwriaeth o hvd, yr íi\

sydd yn dangos ffoledd y Pabyddion y
eu hymprydiau a gadwaut ar amsera
gosodedig, boed eu helynt llwyddiannus ne
aílwyddiannus, cyffredin neu anghyffredi
Na feddylier fy mod yma yn dadleu yn e
byn ymprydiau gosodedig : fe fu genym ei

hymprydiau misol ; ond yr oedd yr ach(
anghyffredinol o herwydd pa, un eu gosoc
wyd yn parhau. Ond i enwi rhai amsera
pennodol, sydd yn rhoddi achlysur cyir
mhwys i'r Cristion arfer y ddyledswyd
anghyffredinol hon.

DOSB. T.

laf. Pan fyddo efe i ymosod ar ryw ar
turiaeth fwy na chyffredin, lle y dicho
gyfarfod âg anhawsdia neu berygl mawr, car
lyniad pa un fydd diddauwch neu drallo
mawr. Dyma amser addas i fyned at y ddyl
yledswydd hon, fel moddion er gwastata
mynyddoedd o rwystrau, a choroni yr an
turiaeth â diwedd da. Fel hyn y gwnaet'
Esther, hi fwriadodd anturio ar y tro hyfaw
o fyned heb ei galw i ydd y brenin, i ofyi
bywyd ei phobl a seliasid i'r lladdfa, wrtí
gais Haman waedlyd. Dyma anturiaeth yj
dwyn angeu a pherygl yn ei hwyneb. An
hyny, y mae hi yn myned yn gyntaf
Dduw trwy ympryd a gweddi, gnn alw hy<

y gallai am gynuorthwy gweddiau ereil

hefyd ; ac felly, yn groes i gyfraith Persia

y mae yn ymddangos o flaen y breuin ac yi

llwyddo. O herwydd yn Ue colli ei bywyí
fel y gofynai y gyfraith, gelwid yn ol y fan
draws oedd ar fywyd ei phobl, a dym
chwelwyd hi ar ben y cynllwynwr ei huuan
Yr oedd gweddi wedi dadgloi ac agor caloi

y brenin, fel nad oedd iddi yn awr ddin
ond gofyn a derbyn. Nid oes y fath offer

yn ag yw ymdrech neillduol gweddi
rwydclhau unrhyw orchwyl arbenig,
ddwyn i ddiwedd cysurus. Pwy allasa

goelio y daethai Ezra a'i fintai o bererinioi
oll yn ddiogel o Babilon i Ierusalem, gai
fod y fath gas cyffredin iddynt ym mhoc
man ? Yn awr, pa ystryw a lunia y blaenoi

hwn at ddiogelu ei daith ei hun a'i bobl,

diangc rhag eu gelynion llidiog ? A gais efc

fyddin gan frenin Persia i'w hanjddiffyn'
Na, yr oedd wedi ymffrostio cymmaint yn y
Duw a wasanaethent, fel y mae cywilydd ar-

no roddi lle i'r brenin feddwl na feiddient

fwrw eu gofal arno ; ond at ympryd
gweddi y mae yn myned (Ezra viii. 21),yna

y maent yn cychwyn i'w taith ac yn cael y
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Sfordd yn rhydd o'u blaen : adn. 31. Mae
îin Iachawdwr bendigedig wedi sancteiddio

f
moddion hyn trwy ei esampl ei hun.

Pan oedd ar ddewis, ac anfon alían y deu-

ideg i bregethu yr efengyl ; fel y llwydd-

ìnt yn weîl yn eu cenadaeth, y mae yn
îu hanfon dan dywysiad gweddi ; ac i'r di-

ben hyny y mae yn treulio y nos o'r blaen

ìi hun yn y gwaith : Luc vi. 12, 13. Yn
iwr, er nad ydyw pob Cristion yn cael ei

dw, nac yn debyg o gael ei alw yn ei fyw-

fà i'r fath orchwylion mawr a chyhoeddus

ig y cafodd rhai ereill ; etto, os deil efe sylw

ir amryw ddigwyddiadau yn ei sefyllfa îs,

i throion rhagluniaeth yn ystod ei fywyd,
:

e gaiff weled pethau yn ei gyfarfod a rodd-

mt iddo amnaid eglur i arfer y fath rodd-

on. Yr wyt, o bossibl, ar fyned i alwad

aeu sefyllfa newydd ; neu ynte yn y cyf-

iwr yr wyt ynddo yn cyfarfod âg aml
Idyryswch a phrofedigaeth. Y mae i ti

iaith hir neu fordaith o dy flaen; neu a

iraelych â gelyn cyfrwys cyfoethog, sydd yn
ìebyg' o dy wasgu, er fod dy achos yn dda.

Dyma neges deg n dy enau i fyned at

É)duw am gyfarwyddyd, cymmhorth, a

ìodded. Neu, fe allai fod genyt blant, a'r

:'hai hyn i'w rhoddi mewn rhyw alwad neu

îefyllfa newydd. Ac onid yw hyn yn an-

îuriaeth o bwys, a chenyt tithau werth mawr
['w nofio megys yn' eu llestr hwy ? Oni
^dd i ganlyniad y cyfnewidiad mawr hwn
px eu cyflwr, osod saii i dristwch, neu law-

ìnydd i ti ? Etto, mor ysgafn yw llawer yn
iyn, fel pe na byddai nemawr mwy o bwys
óriodi plentyn, nag yw ymadael â buwch
aeu geftýl mewn marchnad ! Och ! ychydig

> briodasau sy'n cael eu llunio gyda Duw

;

irwy ymdrech difrifol mewn gweddi am
tendith yn yr achos. Y mae gwas Abraham
jrn rhoddi y cywilydd i lawer rhieni ; efe yn
Ìaer ar weddi am lwyddiant yn ei daith

ffrth ymofyn am wraig i fab ei feistr
;

awythau yn ddistaw yn achos eu plant.

Ond nid rhyfedd fod y bobl sydd â dibenion

gwael a chnawdol yn eu harwain yn y fath

inturiaethau, yn anghofio gofyn cynghoi
Duw yn y bwriad, trwy weddi, ac yn es-

sjeuluso ei wahodd i roddi bendith ar y bri-

îdas.

DOSB. II.

2il. Pan fyddo y Cristion mewn tywyll-

wch mewn perthynas i ryw wirionedd, ac

heb gael boddlonrwydd barn, er chwilio yn
Dstyngedig a manwl yn ei gylch : dyma
simser addas i fyned at y ddyledswydd
anghyffredinol hon, fel modclion rhagorol

iddo gael gwybod meddwl Duw yn y peth.

Gweddi yw yr agoriad addas i ddadgloi

îalon Duw ; ac efe yn unig aall agoreinde-
alltwriaethau ni a dattod ein hammheuon.
Dyma y ffordd a gymmerodd Daniel ; a
ehafodd fwy o ddeall trwy ei ympryd a

gweddi, na thrwy ei holl ddysg ; o blegid

fe aufonwyd cenad o'r nef i beri iddo fedru

deall : Ban. ix. 21—23. A thrachefn, y
mae yn llwyddo yr un modc^ ' Dan. x. 12.

Ac,y mae yr angel yn ofalus i beri iddo

wybod mai ei weddi anarferol a dynodd yr

ymweliad anarferol hwn iddo ; ac hefyd
mor dderbyniol oedd ei gais, gan fod Duw
yn ei wrandaw mor rwydd, ac yn ei atteb

inor fuan : am hyny y mae yn hysbysu iddo

y ddau dro ddarfod iddo lwyddo, pan gyn-
taf y dechreuodd ymgystuddio, a bod gor-

chynryn wedi myned am roddi attebiad i'w

weddi. Yn sicr, ni chollodd gweddi mo'i

pharch yn y nef ; ac y mae iddi etto gystal

croesaw ag erioed; ac er mai nid angel

fydd y genad i ddwyn atteb i Gristion,

etto efe a'i caiff trwy law mor sicr a mwy
anrhydeddus, sef yr Ysbryd Glân, swydd.

yr hwn yw tywys ei bobl i bob gwirionedd.

Dyma y modd y daeth Cornelius i gael ei

addysgn yn nirgelwch yr efengyl (Act. x),

sef trwy gael ei ogwyddo i daer geisio Duw
mewn gweddi ac ympryd anghyffredinol.

Y mae yn dra thebygol fod y gwr da hwn
yn y dyddiau terfysglyd hyny, pryd yr oedd
llawer yn wresog am yr hen tíbrdd o addol-

iad Iuddewaidd, ac ereill yn pregethu ffordd

newydd, yn sefyll mewn ammheuaeth beth.

i'w wneuthur. Ac fe allai hyn ei gyffroi ef

i ofyn cynghor gan Dduw trwy yinpryd a

gweddi, a deisyf chwaneg o oleu i'w gyfar-

wyddo yn ffbrdd y gwirionedd. Y mae hyn
yn debygol wrth rediad y genadwri a ddan-

fonodd Duw ato, tra yr oedd ar weddi :

"Anfon wyr i Ioppa, a gyr amSimon, a
gyfenwir Pedr ; efe a ddywed i ti pa beth

sydd i ti ei wneuthur ;" adn. 5, 6. Ac yn
sicr, yn ein hamseroedd rhanedig ninnau,

pryd y mae cymmaint o wahaniaeth barn,

pe buasai llai'o ymgecru ym mhlith ein gil-

ydd, a mwy o ymdrechu gyda Duw am add-

ysg ei Ysbryd, ni a fuasem yn nes i gael

drws y gwir,' yr hwn y mae cynnifer etto yn
ymbalfalu am dano. Y mae llwybr ymrys-

onau yn llychlyd ; dadleuaeth gynnhenus a

gyfydy llwch yma, ac a'i chwyth yn fwyaf

i lygaid y rhai a garlamant yn wylltaf yn-

ddo, nes ydynt yn colli y gwir, yr hwn y
mae eneidiau gostyngedig yn ei gael ar eu

gliniau wrth orsedd gras. Pan oedd y dis-

gyblion yn ymsenu, ni chawsant gan Grist

ond cerydd (Luc ix. 46): ond pan oeddynt

yn taer wedd'io ynghyd, yna fe anfonodd ei

Ysbryd i'w haddysgu.
DOSB. III.

3ydd. Pan fyddo y Cristion dan unrhyw
drallod mawr. Dyma amser addas, os yw
yn abl i'r gwaith :

" A oes neb yn eich plith

mewn adfyd, gwedd'ied ;" Iago v. 13.

Hyny ywT
, bydded yn fwy na chyffredin yn

y gorchwyl hwn; canys y mae yn rhaid

iddo, 'ie, fe wna, os Cristion yw, weddio pryd

na byddo mewn adfyd, yn gystal a phan y
byddo. Ond yr ystyr yw, y dylai efe yu
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awr weddio raewn modd anarferol gyda
thaerineb a dyfalwch mwy. O blegid er
ein bod yn eiu holl ymbiliau i ddadgan
gweithrediadau bywiog ein calonau ger bron
Duw ; heb yr hyn bydd eiu gweddiaù yn
ddiflas (a chroesaw oer fydd i weddi oer),

etto y mae Duw yn arfer disgwyl, ac y mae
ei bobl wedi arfer bod yn fwy serchiadol ua
chyflfredin, pan fyddai achosion neillduol yn
eu cymmheli at y ddyledswydd hon. Edr-
ychwch arnynt niewn rhyw gyfyngder a
thrallod mawr ; a chwi a'u cewcìi yu rhag-
ori arnynt eu hunain, ac yn gwisgo rhywys-
bryd tywysogaidd. Felly yr ymddygodd
Iacob mewn gweddi (Gen. xxxii. 28), fel ty-
wJs°g yn ymladd am ei goron a'i deyrnas.
Fe ymdrechodd â'r angel, yr hwn nid oedd
yn neb arall ond Duw ei hun: hyuy yw, fe
ymegu'ioJd, megys, â phob gwythien o'i

galon, ac a roddodd ei holl rym ar waith
mewn gweddi, fel y gwnai ymdrechwr wrth
ymafael â gwrthwynebwrr grymus. Yr
oedd Moses yntau yn cael ei lyngcu i fyny
gan y fath seì dros îsrael, pan oedd cwmmwl
du o g uwch ein penau am eu heilunadd-
oliaeth, fel y dewisai farw ar y fan, yn
hytrach na myned i wared o'r myuydd, heb
y newydd cysurus o faddeuant iddynt

:

Ecsod. xxxii. 32. A Nehemîah, pan oedd
wedi bod yn galaru, ac yn gweddio ger bron
Duw, fe fuasai yn y fath angerdd ysbryd,
fel yr oedd dolur yn ei lygaid a'i wyneb-
pryd, yr hyn a ganfu y breuiu paa oedd yn
gweini ger ei fron : Nhein. ii. 2. Drachefn
mewn cystudd fe'n gelwir i weddio megys
yn ddyfalach, felly hefyd yn helaethach a
mynychach. Lle y dywedir yn ol ein cyf-

ieithiad ni, ddarfod i'n Iachawdwr weddio
yn ddyfalach (Luc xxii. 44), y mae Lucas
Brugensis yn ei ddarlleu, " efe a weddiodd
yn hwy ;" hyny yw, fe dreuliodd fwy o am-
ser nag arferol raewn gweddi. Teirgwaith
yn ol eu gilydd yr ydym yu ei gael yn y
gwaith : Mat. xxvi. 44. Yr oedd ei ing yn
fawr, a thònau ei drallod yn gryfion ; am
hyny y mae yu dyblu, ì'e, yn treblu ei weddi,
ynghyd â griddfanau dyfnion a llefau cryf-

ion at ei Dad. Nid yw natur byth yn ym-
egn'io i'w heithaf, fel pan ybyddo gorthrech
arni : yna y mae yr arleisiau yn gweithio a'r

ysgyfaint yn codi, a'r galon yn curo ; felly,

mewn trallod, y dylai ysbryd gweddi weithio
yn rymusach a dyfalach.

DOSB. IV.

4ydd. Pan fyddo y Cristion yn cael ei

gernodio gan ryw brofedigaeth, neu ei

faeddu gan ryw lygredd ; a'r moddion cy-
fFredinol heb dycio i ddifíbdd y naill neu
farweiddio y llall. Os na wna y dagr byr o
weddi gyflredinol gyrhaedd calon chwaut,
yna y mae yn bryd tyuu y cleddyf yma o
weddi anghyflfredinol i'w erbyn. Dywed ein

Iachawdwr i ni am rywogaeth o ddiafliaid

uad änt allan ond trwy weddi ac ympryd :

Mat. xvii. 21. Chwi wyddoch mai achlysi
yr ymadrodd oedd achwyniad gwr am ei fc
lloeng: " Mi a'i dygais ef at dy ddisgyt
ìon di, ac ni allent hwy ei iachau ef ;" ad
16. Dyma fel yr achwyn rhai eneidiau 3
ain

; y maent er ys llawer o amseryu gwrai
daw y gair

; ac yn eu gweddîau beunyddi
wedi deisyf grym yn erbyn y cyfry
chwant ; ac wedi bwriadu i'w erbyn law<
gwaith

; a'r holl foddion hyn yn meth
llwyddo, pa beth a allaut yn chwaneg
Yma cei attebiad ; dwg dy gyflwr at Grh
yn yr ordinhâd barchus hon o ympryd
gweddi. Fe fu yu foddion llwyddiannus
gryfhau o'rdiwedd amlGristion llesg, i yn
ddial ar elyniou ysbrydol, na cheid taw aî
nynt er y lleill i ;yd ; ac fel ail Samson
dyuu t y diafol ar ei ben ei hun.

dosb. v.

5ed. Pan fyddo pechod yn amlhau yn fw
na chyfl'redin yn yr amseroedd a'r lleoedd
byddom yn byw ynddynt. Mae amsera
pechu wedi bod erioed yn amserau llefain
saint. Iíyn a yrodd Ezra â chalon drom
gyífesu pechod ei bobl, a chwyno eu flfteidd

dra ger bron Duw : gwel Ezra ix. Ac f

ddywed Ieremi'ah wrth dorf ddrygiouus
oes ddirywioì yutau, y byddai i'w enai
wylo mewn lleoedd dirgel o herwydd e
balchder : Ier. xiii. 17. Yn wir, y ma
pechod weithiau yn tyfu i'r fath uchder
hyfder, fel niai hyn yw agos y cwbl a ddich
on y duwiol wneuthur; myned i gongl,
gofidio am halogrwydd cyflfredinol yr oes, fí

y dywedodd un wrth Luther :
" Dos fiawc

i'th gell, a dywed, Trugarhâ, Arglwydd : <

"y seiliau a ddinystriwyd, pa beth a wna
eyfiawn?" Salm xi. 3. Y fath ddyddia
blin o derfys^ gwladol a welodd eiu llygaid
pan oedd seiliau llywodraeth wedi eu di

nystrio, a gwlad a chwbl wedi eu taflu i an
nhrefn rhyfel. Pau fyddo fel hyn gyd
chenedl gyfan, pa beth a eill y cytìaw)
wneuthur i Hyu a allant ac a ddylent, Î€

y pryd hyny, ymprydio a gweddio. Y ma
etto Dduw yn y nef i ymgeisio âg ef, pai

fyddo ymwared gwlad tu hwut i fedr a deal
dyn. Dyma amser adilas i appelio at Dduw
fel y mae y geiriau nesaf yu rhoddi amnaid
" Yr Arglwydd sydd yn nheml ei sancteidd
rwydd

;
gorseddfa yr Arglwydd sydd yn

\

nefoedd ;" adn. 4. Ym mha eiriau, y ma<
eisteddiad Duw yn y nef, fel ei deml, yi

caelei roddi i'w calonogi, mi dybygwn, i an
fon eu heirchion yno aniyruwared, er mor al

aethus eu hannhrefn. Ac yn sicr, dyma y:

offeryn a fu ddefnyddiol uwch law pob ui

arall i ail drefnu ygenedl adfydig hon, a'

gosod arsail llywodraeth gyfreithl^wn, odd
ar ba uu y llithrasai mor eubydus.

DOSB. VI.

6ed. I derfynu hyn : y mae amserau
ddisgwyliad mawr, yu amserau i wedd
aughyífredinol. Pan fyddai pobl Dduw yi
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awn disgwyliad ain nesâd trugareddau

ìawrion, yna hwy fyddent helaethach

iiewn gweddi. Fel y cân y ceiliogod yn

mlaf tua thoriad y dydd, felly y saint, po

gosaf y barnent gyflawniad yr addewidion

"wnaed i'r eglwys,' dyfalaf yr arferent fod

uewn gweddi. Pan fyddo gwraig feichiog

g chyfrif agos i fyny, yna y mae yn dy-

)Quno bod ei bydwraig ger llaw. Y mae
Weddi hithau wedi cael yr enw er ys talm

'lm ei gwasanaeth rhagorol yn derbyn tru-

rareddau o'r bru :
" Y plant a ddaethaut

îyd yr enedigaeth," ebe Hezecîah dduwiol

:

I yna drachefn y mae yn deisyf gweddi

I prophwyd at gael esgoriad gwaredol:

I Dyrcha dy weddi dros y gweddill sydd i'w

çaeì ;" Esa. xxxvii. 3, 4. Pan yr oedd

Daniel wedideall, wrth eiriau Ieremiah, fod

arfyn amser y caethiwed ger llaw, sef y
ieng mlynedd a thrigain a rwymasai Duw
ini yddfauyr Iuddewon am eu pechod {Dan.

IX Ì), fe ymosododd ar hyn i weddio mewn
jnodd anghyffredinol, ac i ymgystuddio ger

Wi Duw. Y mae i ninnau le i feddwl na

^iydd Babilon ysbrydol—Ehufain wyf yn

íeddwl—yn hirhoedlog. Y jnae yn llawn

j&mser, gan hyny, i'r saint fod yn ddyfalach

uag erioed i dori iddi fedd â'u gweddîau.

PENNOD XLVII.

Bhesymau pa ham y mae gweddi anghyffredinol

i'w chwanegu at ein gweddlau cyffredmol.

Gof. Ond pa ham y mae gweddi anghy-

(ffredinol i'w chwanegu gan y Cristion, at

kü ymbiliau cyffredin yn ei yrfa feunyddiol f

At Yn gyntaf, Mewn ufudd-dod i or-

chymyn Duw. Y mae efe yn erchi i ni nid

yn unig weddio bob amser, ond a phob

rhyw weddi hefyd : ac y mae hon yn nn

rhyw ym mysg y lleill. Ac na ddyweded

neb o honom, Ai nid digon gweddîo unwaith

neu ddwy bob dydd ? ond cyssegrwn ar rai

achosion ddiwrnod cyfan hefyd, er y golled

imewn gorchwyl a theulu. O! mor grm-

i tachlyd fyddai rhai tuag at Dduw, pe gad-

, ewid hwy yn rhyddion, i neillduo yr amser

a welant hwy yn addas at addoliad Duw !

Y mae y draws-ddadl yma yn swnio yn rhy

, debyg i un Iudas (Mat. xxvi. 8, 9): " I ba

> beth y bu y golled hon ? Canys fe allesia

í gwerthu yr enaint hwn er llawer, a'i roddi ì'r

tlodion. Eithr hyn a ddywedodd efe, md
l am fod arno ofal dros y tlodion ;

ond am ei

I lod yn lleidr ;" Ioan xii. 6. Yn lled debyg,

i pau glywaf rai trueiniaid anianol yn llefam

; rhao- colli amser i ymprydio a gweddio ;
a

i chymmaint defnydd a wnaethent o'r amser

hwnw, er lles i'w teuluoedd, wrth ddilyn eu

, galwedigaethau ;
yr wyf yn barod i feddwl

l nad y gofal a ledrithiant ei feddu dros eu

í teuluoedd sydd yn peri hyn ; canys gall y
gwyr a rwgnachant ddiwrnod i weddi, rai

o honynt, dreulio llawer yn y tafarndy ; ond

dwyn y maent galonau anonest yn eu myn-
wesau, sy'n caru ysbeilio Duw o'i ddyled,

ac na waeth ganddynt er lleied o wasanaeth

a wnânt iddo. Ai deiliad ffyddlawn ydyw
hwnw a dâl y dreth gyffredin i'w frenin ;

ond os daw achosion y wlad i ofyn cyn-

northwy yn rhagor, y mae yn grwgnach neu

yn pallu? Nid oes un o orchymynion Duw
raor drwm ag y byddai raid i neb achwyn
dano ; felly hyd yn oed hwn sydd â rhy

w

lymder yn ei ymddangosiad allanol. Yr
ieuauhyny— dyledswyddau wyf yn feddwl—

-

sydd â'u tu allan yn ymddango3 galetaf, i'r

rhai hyny y mae y plyg esmwythaf o'r tu

mewn. Pa beth a ymddengys galetach na

dioddef ? Ac etto, pa bryd y ceir y saint yn

llawnach o lawenydd y nef ? Pa ddyled-

swydd lyniach na hon o ymprydio a chys-

tuddio einheneidiau? Ac etto ym mol y
y llew hwn sydd yn brawychu trueiniaid an-

ianol, y mae y Cristion yn cael y dil melusaf

o gysuron enaid. Mae gwaith teml yn sicr

o dâl da, os gwneir ef yn dda ; er lleied fo

y gorchwyl yn ei d, ni chymmer Duw mo
hono am ddim : ni chaiff neb gynneu tân ar

ei allor ef yn rhad. Ac am hyny y mae yn

ffiaidd ganddo gael rhai yn beiddio gofyn,

" Pa lesiant sydd er i ni gadw ei orchymyn-

ion, ac er i ni rodio yn alarus ger bron Ar-

giwydd y lluoedd ?" Mal. iü. 14. Tra yr

oedd y bai, nid yn y ddyledswydd, ond yn-

ddynt eu hunain, nad oeddynt yn cael clim

mwy oddi wrthi. Fel pe byddai i was drwg

ddwyn ei hun i dlodi drwy rysedd a gwas-

traff, ac yna rhoddi ar led mai meistr caled

sydd wedi ei ddifetha.
,

2il. I gydymagweddu â rhaglumaeth,

Duw, ei driniaeth a'i oruchwyliaethau tuag

atom. Pan fyddo Duw yn rhoddi gwedd

anghyffredinol ar ei ragluniaeth, y mae yn

dis^wyl i'w bobl fod yn fwy na chyffredm

yn^i geisio ef. Pa beth arall yw meddwl j
lle hwnw :

"Yn y modd yma y gwnaf i ti

Israel ; ac o herwydd mai hyn a wnâf i ti,

bydd barod Israel i gyfarfod â'th Dduw
Amos iv. 12. Yma y mae Duw yn rhoddi

alarin iddynt drwy y driniaeth anarterol

oedd yn ei fwriad i'w herbyn ;
ac yn eu

galw yn brysur i gymmeryd y rhybudd, ac

ymrocldi yn brysur i ddangos arwyddion ed-

ifeirwch ac ymddarostyngiad, fel agwedd

addas i gyfarfod â Duw ynddo, a chadw

draw ystorm ei ddigder oedd yn casglu

uwch eu penau. Onid yw yn llawn bryd ì

wlad ymofyn arfau amddiffynol, pan fyddo

llu mawr wedi cychwyn i'w herbyn ? Felly

y cawn yn Esa. xxvi. 20, 21, " Tyred, fy

mhobl, dos i'th ystafelloedd, a chau dy

ddrysau arnat," &c Yma ymaeDuw yn

anfon ei bobl i'w hystafelloedd,fel trwy ym-

ostwng a thaer weddio y caent ymguddfa

yn nydd ei ddigder. A pha ham yr oedd

yn rliaid hyn ? « Canys wele yr Arglwydd
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yn dyfod allan o'i fangre, i yraweled ftg an-
wiredd preswylwyr y ddaear ;" adn. 21. Y
mae codiad Duw o'i fengre yn arwyddo ei
fod ar fyned at ryw orchwy! arbenig. A
phan fydio y raeistr yn codì, nid gweddus
yw i'r gwas eistedd yn Uonydd, oud codi o
liouo yntau a pharotoi i ddilyn ar ei ol. Y
mae Duw yn tlal sylw neilldùol pa fodd yr
ydym yn ymddwyu, ac yu ymweddu a'i or-
uchwyhaethau ef o farn neu drugaredd :

" Yn y dydd hwnwy gwahoddodd Arghwdd
Dduw y lluoedd rai i wylofain, ac i alar-
nad, ac i foeledd," &c.: £sa. xxii. 12. Hyuy
yw, fe'u gwahoddodd trwy lais ei raglun-
meth, yn gystal a thrwy ei brophwydi.
üni buasai bod eu chwantau wedi cau eu
clustiau a'u byddaru, yr oedd ei lais mor
uchel ac eglur fel na allasent lai na deall
mai yn awr oedd yr amser yr oedd Duw
yn disgwyl eu gweled yn ymddarostwn^ o'i
íiaen mewn sach liain a dagrau. Yn îtwr,
gwelwch mor ddrwg y mae yn cymmeryd eiî
diofalwch a'u diystyrwch hyll o'iragluníaeth.A dadguddiwyd hyu Jle clvwais gan Ar-
glwydd y lluoedd, yn ddiau niìanheir yr an-
?'

xl ì
y"> hyd oni ^y^och feirw;" adn.

14. JSTid oes un pechod yn cyíîroi Duw yn
fwy na hwn

:
" Am nadystvriantweithred-

oedd yr Arglwydd, nagwaith ei ddwylaw ef,

y dinystna efe hwynt, ac nis adeilada
hwyut ;

' Salm xxviii. 5. "A thithau Bel-
sassar ei fab ef, ni ddarostyngai.st dy galon
er gwybod o honot hyn olì ;" Dan. v. 22.Hyn a aeth â'i fywyd a'i deyrnas. Megys
ydarfu i'r ymddygiad gwrthwyneb aclmb
yr eiddo Aliab dros amser, er nad oedd ei
ymddarostyngiad mor ddiffuant agydylasai
fod. Fe ddug ei ymddarostyngiad amserol
ìddo les amserol : l Bren. xxi. 27, &c.

3ydd. herwyddyr cffaith fawr a gaffaiv ddyledswydd anghyfíredinol hon o'i chyf-
jawni yn barchus, ar eiu lioll fywvd a'n
nymarweddiad mewn duwioldeb. fgadw
y corph yn iaclms y mae vn ofvnol caeî nid
yn umg ymborth beunyddiol, ond weithiau
phjsygwriaeth hefyd. O blegid vn y corph
cryfaf ie, er byw yn ofalus a chymmedrol,
fe gesghr mewn araser y fath rym o naws
ahach fel nas gall natur ei drculio lieb
gymmhorth moddion. Ac vu wir y mae
íymmer yr enaid mor wan, à chymmaint
achos gweini iddo a'r coi])li. Y mae
gweddi gyffredinol megys ymborth v Crist-
lon, mor angenrheidiol iddo a'i bryáau ar-
ierol. Ond yr un anghyffredinof svdd fel
physygwriaeth iddo, i lanhau a dilwytho yr
enaid or drygnaws y raae yn gascdm a'rhwn msgall ei orchfygu trwy foddion cy-
lîredinol, ac hefyd i gryfhau a bywiogi grasau
y nef 01 fewn. Megys y raae Duw yn ei
ragluniaeth ddoeth wedi trefuu seren o
eflaitn fawr,ifod raewn tyraraor o'r flwydd-
yn niewn cyssyJltiad á'r haul, tuag at add-
íedn y cynauaf yn well yn y rhauau oerion

hyn or byd; felly y niae efe vn w
doethmeb, er lles ysbrvdol y Cristion vu
byd oerllyd hwn, wedi trefnu y ddyfi
swydd barchus hou i'w chyssylîtu rai prì
lau â'n hymarferiad cyffrèdinol o grefyí
Ac 01 hesgeuluso yr wyf yu meddwl

1

Uawer yn anaddfetach yn eu grasau i

cysuron, na rhai o'u cyd-Gristionogion st
yn eistedd yn fynychach dan ddyìauwad
yr ordiuhâd fywiocaol hom

PENNOD XLVIII.
Wnwyddâau tnarj at gi>flaxi-ni yn ddpìadÄ
ddyUdtwydd barchwt ìion o weddi a,

Gof. PA gynghor neu gyfarwyddyd
çllir ei roi atgyflawniad derbynio] àllwyd
laimus o'r ddyledswydd neillduol hon ?

,

At. Yrwyfyndyfodynawratddiwed
lad ar y pwngc yma, trwy atteb y gofynì
uchod. Ac un o bwys ac angenrheidrwJ
ytlyw ;

o blegid yn wir y mae yn arf mii
iog, o ddefnydd rhagorol, on*d peryj
mewn llaw fusgrell. Yn debvg i ami
Physygwnaeth, oni arloesa fe wenwyna Y
yr un tir bras lle y raae yr ýd oreu, y raa
y chwyn fryntaf. Nid oes na gras na phecb
od yn tyfu ì'r fath uchder vn neb ag yn
rhai sydd yn niynych yraar*fer â'r ordinbJ
bwysighon. Ac am hyny, megys y nia
ir rhai a fo raewn Uong ar ffrwd ciiwyn
achos neillduol i edrych ara ei llywio'yi
jawn, ara eu bod yn cael eu dwyn yn ^yf
lym i w phorthladd neu yn erbyn cnticr
felly y mae achos bod yn dra gwagelorr VJ
nghyflawniad y gwaitli hwn ; canlynilá p-
un ms gall fod yn gyffredin, gan fod y ddy
ledswydd yn un anghyfíredin. Yn awr
y cynghor neu gyfarwyddyd sydd i'w roddi
rnaid ei rauu dan y tri phen cyffredin 0(

ùyn. ì Hhywbeth yu rhagbarotoawl cyr
y gwaith. 2. Yr hyn sydd i edrych ato yu
y cyflawniad 3. Ar ol myned drwyddo.
Nis gall y ddmas fod yn ddiogel oni ched-
wir yr holl fur i fyny. Nid y^ ond yr un
peth, os gelyn a dr i raewn ar fyddin, pa
un bynagai i'r wyneb, yr ystlys, ai y tu
cefn Neu os collir y llong, pa un ai trwy
syrthio 1 law y gelyn, ai trwy suddo ger llaw
y porthladd.

°

laf. Peth cyfarwyddyd rhagbarotoawL
Yn «awr, y niae pan>toad deubhg yn an^en-
rheidiol

; y naill a ellir ei alw yn uu gredtìfol,
y Ilall yu weithredol.
Y parotoad greddfol sydd o fawrbwys at

gyflawmad o'r ddyledswydd hon
; a,c y mae

yn gorwedd yn hyn, dy fod ti, Gristion, yo
ofalus ara arfer gofal cydwybodol yn dy
rodiad beunyddiol, a chyssonthd) dèffrous
yndyymbiliau beunyddiol a chyffrediuo),
omd e, md wyt yn debyg o wneuthur oud
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«ûth trwsgl pan ddelych at weddi anghy-

edinol.

flaf.) Fe fydd i'th esgeulusdra yn y ddy-

Iswydd gyffredinol dy fawr anghym-

bwso at hon. Pwy a gymmerai getfyl

lWn o'r borfa i redeg gyrfa ì Mewn gweddi

nrhyffredinol, y mae vr enaid i'w roi megys

eiìawn dn ; ei holl alluoedd i'w hegnio

• eithaf ac i barhau yn hir yn y gwaith

>fyd A yw hwnw yn addas i'r fa+h yrta

fym a hir, sydd â'i enaid heb gael ei gadw

ewn anadl trwy yr arferiad beunyddiol o

eddi gyffredinol, ond yn gadael ei rasau,

,
yw yn meddu rhai, i gael eu tagu gan

fogi neu ffurfioldeb ? Po mwyaf yr ar-

|r aelod, cryfaf à fydd. Y mae mwy o

m a bywiogrwydd yn ein llaw ddeheu, y
Eithiwn â hi, nag yn yr aswy a arferir yn

ìi. Fe fydd i nychdod yn sicr oresgyn gallu-

idd yr enaid diog
;
yr hwn, ernasteimlech

rth eistedd yn áy gadair ddiwaith, a ym-

iengys pan y cyfodi ac y meddyli am

med at waith i Dduw megys cynt. Yna
cei wybod gyda Samson ddarfod i ti -golli

y rym ar liniau diogi ac esgeulusdra.

[egys y mae ymprydio yn wjn rhy gryf i

ostrelau gweiniaid, felly y mae yn rhy

ìlusi'w ddodi mewn costrelau llwydlyd.

rn awr, yr unig ffordd i gadw costrel a

aril yn beraidd, yw peidio gadael iddynt

efyll yn hir yn wag heb ryw wlybwr

nddynt.
(2il .) Meg,y s y mae yn dy anghymmhwyso

r ddyledswydd barchus hon, felly y mae

n arwydd drwg hyd yn oed am dy gyflwr

-sbrydol, yr hyn sydd yn beth gwaeth na'r

lall. Y mae gras yn unffurf, ac yn dangos

langos cyssondeb gweddus yn ei weithred-

adau. sgatfydd y gwelwch fab brenin ar

yw ddiwrnod mawr yn wychach a gogon-

'ddusach ei wisgiad nag ar ryw ddiwrnod

jyffredin ; ond ni chewch mo hono un am-

jer mewn dillad bryntion, bratiog, a char-

lotlyd; fe ymwisga o hyd fel y gweddai i

lywysog. Y mae yn bossibl, ie, y mae yn

iebygol y gwelwch y Cristion ar ddiwrnod

aeu ddyledswydd ânghyffredinol, yn ym-

ddangos gyda mwy o helaethiad serchiadau

mewn gweddi, a'i holl rasau wedi eu dyrch-

afu i radd uwch o ddisgleirdeb na chyffred-

in ; ond ni chewch mo hono un amser â'i

wisg o ras wedi ei throi heibio. Fel y mae
yn wir Gristion, fe ddengys ei âch uchel

wrth ei rodiad beunyddiol ; nis gall fy

w

mewn esgeulusdra o ddyledswyddau cy-

ffredin, a bwrw ymaith gymmundeb â Duw
yng nghorph ei amser. O ! nôd du rhag-

rithiwr yw bod â'i grefydd i'w gweled yn

ùuig ar ryw oriau ; ac yn debyg i eira

lluwchiog, yn dew yn un man, ac heb ddim yn

y llall; ymddangos o ran sel fel angylion

ar ryw dro, a byw fel atheistiaid dros lawer

wythnos wedi hyny. Yn sicr, y mae gras

yn gweithredu yn fwy cysson, ac ni cheir

mo hono mor annhebyg iddo ei hun. Byw-
oliaetli dlawd sy yn nh y cybydd, na bydd

dim bwyd da ar ei fwrdd ond pan wnelo

wledd, a hyny yn dra anfynych, neu gyda

hwnw a geidw ddydd gweddi ar achlysur,

ond a newyna, neu a wasga arno ei hun a'i

dylwyth yneuhymborth beunyddiol. Wele

ynte. na feddwl ymyraeth â'r ddyledswydd

anohyffredinol hou, liyd oni ymarferech â

gweddi gyffredinol, ac y byddych yn fwy

gofalus am rodiad beunyddiol gyda Duw.

2il. Y mae parotoad mwy agos yn ofynol,

a hwn a elwais yn barotoad gweithredol.

G wir iawn yw, fod gan y neb sy gydwybodol

a gofalus mewn ymarferiadau cyffredinol o

grefydd, fantais fawr ar y neb sydd yn es-

geuíus neu ysgafn ynddynt ; o herwydd fod

yn rhaid i'w galon fod yn nes o duedd at y
ddyledswydd anghyffredinol nag yw y llal!

;

fel y mae dyn sy ar ei draed â'i ddillad am
dano, yn barotach at neges ei feistr na'r

hwn sydd yn cysgu yn ei wely. Er hyny,

heb law y gofal yma yn ein rhodiad beu-

nyddiol, y mae angen cymmeryd poen ym
mhellach gyda'r galon, at ei chodi i'r fath

hwyl ag a gydwedda â'r gorchwyl difnfol

hwn. Y mae y wraig daclus er ceisio cadw

ei th yn lân bob amser, yn dyblu ei man-

ylrwydd i olchi ei hystafelloedd, a glanhau ei

llestri erbyn rhyw amser arbenig, fel y bydd-

ont nid yn unig yn lân ond yn ddisglaer

;

ac felly y dylai y Cristion. Yn awr yw yr

amser i ti gael ymadael â'r llwch a ln
wrtliyt yn dy yrfa feunyddiol, a gloywi dy

rasau i ddisgleirdeb mwy nag a ymddengys

yn arferol ; a da y gwnei ymdrechu yu y
gwaith. Y mae y Cristion yn debyg i rai

adar trymion nas gallant gael ar yr aden

heb gymmeryd rhedfa o ganllath neu ragor.

Neu fel cloch fawr yn gofyn amser i'w chodi.

Yn awr, myfyrdod"sy foddion addas i'w ar-

feru ar yr achos hwn. Aclrub, os gelli, ry

w

gryn gyfran o amser o flaen y dydd a neill-

duir i'r gwaith, fel y gellych ar dy ben^dy

hun ymddiddan yn ddirgel â'th galon. Nis

gellir gwneuthur hyn mewn tyrfa, ac nis

aellir ei adael hyd amser y ddyledswydd

anghyffredinol ;
gormod yw y ddwy ddy-

ledswydd ynghyd. Nid ar unwaith y gall

y llafurwr hogi ei bladur a thori y gwair.

Dos gan hyny i'th ystafell ; ac yn y lle

cyntaf cais dy feddyliau o'r byd, a'th enaid

mor rhydd ag y bo bossibl o'r cwbl a'r nad

yw yn perthyn i'r gwaith mewn llaw.

Byddai hyn fel sychu dalen ddu dy ddydd-

lyfr i gael lle i roi peth newydd i lawr. Yn
awr, at gael dy galon i fwy o sobrwydd difrif-

ol, a'th feddyliau i iawn drefn, cymmhwys
fyddai i ti ystyried pwys mawr y gorchwyl

sydd vn agosau. Yr wyt yn myned i sefyll

o flaenyDuw mawr, a hyny yn dra ;*gog

mewn dyledswydd anghyffredinol, ym mha
un y saucteiddi neu yr halogi ei enw an-

rhydeddus i radd bell ; ac felly yr wyt i
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ddisgwyl ei wôn neu ei g mewn rhyw fen-
dith neillduol neu farn ofnadwy, f fod yn
ganlyniad i'th orchwyl. Gwregysa lwynau
dy feddwl â rhyw ystyriaethau dwys o'r fath
yma. Megys y inae ofii naturiol yn peri i'r
ysbrydoedd gilio o ranau allanol, y corph at
y galon

; felly y byddai yr arswvd duwiol
yma rhag aflwyddo mewn dyledswydd mor
bwysig, yn foddion i alw dy'feddyliau ocldi
wrth bob gwrthddrychau allanol, a'u sefydlu
arygwaith mewn llaw: " Addolaf tùa'th
deml sanctaidd yn dy ofn di ;" Salm v. 7.
Fel y bo y cerfiad ar y sel, felly y bydd yr
argraff ar y cyr. Os bydd ofn Duw wedi
ei gerfio yn ddwfn ar dy galon dithau, ni
raid ammheu na wna efe argraff addas ar yddyledswydd a gyflawni. Wele, yn awr ymae y Uys wedi eistedd, a distawrwydd wedi
ei orchymyn. mi a osodaf ychydig bethau
ger bron i'th feddyliau redeg arnynt yn y
gwaith blaenorol hwn.

PENNOD XLIX.
Boli ein calonau ynghylch ein diben yn ygorchwyl

yn dra angenrheidiol.

laf. Hola dy enaid, pa ddiben sy genyt
yn dy olwg yn y gorchwyl o weddi anghy-
ffredinol a fwriedaist. Ni red ond plentyn,
neu ynfyd-^ldyn, cyn gwybod beth yw ei
iieges. Y diben yw y peth yr edrych dyn
doeth ato cyn gosod ei law wrth un gor-
çhwyl

;
a pho niwyaf pwysfawr fo yr antur-

laeth, mwyaf yw yr angenrheidrwydd o hyn.
Ystyna yn gyntaf, os yw dy ddiben yn
ddrwg md oes modd ir ddyledswydd fod yn
dda, am nad yw dy galon yn amlygu ei hun
yn y nod a esyd dyn o'i flaen, a'r diben y
cais atc- mewn dyledswydd, nid yn y cyf-
lawniad allanol. Gellir cael yr ysbeiliwr a'r
ymdeithydd gonest yn marchogaeth ar yr
un ffordd

; ond y mae ganddynt ddibenion
annhebyg, yr hyn a'u gwalianiaetha. Felly
y sant a'r rhagrithiwr a unant yn yr un
ddyledswydd, a saethant megys o'r un bwa-
ond nid yw eu llygaid yn edrych yr un
flordd, ac am hyny ni ddisgyn eu saethau^^J1

. ?; ,

Fe wrthodir gweddiau ynaill fel ffieidd-dra, ac eiddo y llall a dder-
bynir yn rasusol. Pwy yn fwy crefyddol
mewn ymddangosiad na chaethglud yr Iudd-
ewon a gadwent ymprydiau yn rheolaidd
ani ddeng mlynedd a thrigain

; etto, ní rodd-
odd Duw ond ychydig o ddiolch iddynt, am
nad oedd eu diben yn iawn: "Pan oeddych
yn ymprydio ac yn galaru y pummed a'r
seithfed mis, y deug mlynedd a thrigain
liyny, ai ì mi yr ymprydiasoch chwi ym-
pryd, i mi ?" Zech. vii. ö. Po cyflymaf ycarlamo gr allan o'i fibrdd, gwaethaf oll.
Zel yw y peth goreu, neu waethaf, mewn

dyledswydd. Os bydd y diben yn dda, (

y mae yn rhagorol ; ond os yn yrocr e thdijg. Ac nid peth bach yw m'eddu dibnawn. Ehaid 'r llygad fod yn unia"}n y pen cyn y gall edrych yn uniawn.
bydd y dry 1 wedi ei gam wneuthur, blm enfyn belen yn uniawn at y nôd. OalJ

ít^ , ì

y
f
ryw yw Dob caIon anianoí-3

dichon feddu ar ddiben uniawn. Yn ,ystyna y bydd dy ymgaia vn y ddyledswl
yn gyfattebol i'r diben a fo genyt o'th flaêOs isel fydd dy ddiben, ni b|dd dy %Zam ddim mwy na chyrhaedd y diben hwnv
fel y mae un sydd yn bwriadu codi bwbychan yn ymfoddloni ar pldefnyddiau gwa<
clai a gwellt

; ond yr hwn a feddyliodd a
balas gwych efe ddarpara bethau mw
gwerthfawr. Dyma fel yr oedd Dafydd xdra manwl wrth neillduo defnvd«lia\i atdeml: "Canys/'medd efe, "nid i ddv n^L

ì

y*'
f ?

d iv^1^^ ™™. &
à m iioll gryfdwr y parotoais i d fy Nuv
aur i'r gwaith aur," &c . ; 1 Cron Xxix. 1,
X mae diben y rhagrithiwr mewn ympl
yniselagwael; ei air da gyda dynionl
fudd anianol, a chyffelyb svdd yn èi ly^dyn ganlynol, y mae ei ymgaìs yn rhan allaJ
y ddy edswydd

; edrychiad llednais, agwed
grefyc dol, a'r cyfryw ymadroddion mew
gweddi a fo yn fwyaf boddus i'r rhai a'gwrandawant

; am y rhai hyn y mae efe yi

lZTl
U '

f u
nd

í
1" enaid Sraso1 a ddywî

gydaDafydd yllysyrwyfyn ei adeiladu
y ddyledswydd wyf yn gyflawni, nid i ddy,
y mae, ond i'r Arglwydd Dduw

; ac am hynj
ei ofal penaf yw darparu defnyddiauamaJ
ach

;
calon ddrylliog wrth gyfaddef peclfod

flydd a gwresogrwydd yn ei erfyniadau
; f

chariad a diolchgarwch wrth gydnabod tru
gareddau a dderbyniwyd,

Gof. Ond pa fodd yr adwaenir diben ganun yn y ddyledswydd hon î

^
At. Fe all ein diben fod yn ddrwg, naill

ai yn ei natur ei hun, neu ynte trwy ryw
atreolaeth, pan roddom y peth uchaf vn
isaf, neu yr olaf yn flaenaf yn ein dymun
ìadau. J

laf. Am ddibenion sy ddrwg yneu natur
eu hunam, mi enwaf ddau. ]. Pan fo per-
son nmgol, neu bobl, yn ymprydio a gweddlo
ì guddio a dwyn ym mlaen yn llyfnach ryw
orchwyl diAvg. Dyma ddrygioni erchyll,
ffieidd-dra anghenfilaidd. Beth yw hyn
ond crogi arwydd yr angel wrth y drws, fel

y gallout chwareu y diafol oddi mewn heb
gael eii drwgdybio ? Ond y mae calon dyn
wedi dangos y fath ragrith dwfn,fel y baidd
ddyfod a dodwy ei hwyau asp dan aden Duw
ei hun, a gwneuthur defnydd o hoiv-ei or-
dinhâd barchus—fel cynnorthwy at ddeor
ei hamcanion traws. llwynog, meddant
hwy, pan ddilyner yn dn, i'w achub ei hun,
a dery i blith y cn, ac a hela fel un o hon-
ynt Felly y rhagrithiwr yntau, i guddio
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i
well ei fwriadau drwg a red i blith y

int, ac a wna swn mor uchel yn y ddyled-

rydd hon neu arall a'r goreu o honynt oll.

en chwareu Satan ydyw, ac fe'i dysgodd

r weision, cuddio ei ddichellion drygionua

n hug oreurog ordinhadau Duw. Y fath

trywfau a gwrthystrywiau oedd rhwng
chem mab Hemor, a Simeon a Lefi ! A'r

nnorthwy a arferodd y ddwy blaid at

Iwyn eu bwriadau i ben ydoedd ordinhâd

Dduw. Y niae un yn gobeithio trwy ym-
twng iddi gael holl dda tylwyth Iacob

r fachau :
" Eu hysgrubliaid a'u cyfoeth

vyut, onid eiddo i ni fyddant ?" Gen.

lxìv. 23 ; a'r lleill yn eu cymmhell i hyny

l y gallent, pan fyddent ddolurus, eu cig-

Idio yn ddiwrthwynebiad. Absalom yn-

u, i chwareu y bràdwr yn well yn erbyn

dad, y mae yn deisyf cenad i dalu ei

Iduned yn Hebron. Iesebel, wrth osod ei

agl am 'Naboth, fel y syrthiai yn sicrach

V gafael, y mae yn ymostwng hyd yn oed

flaen Duw mewnympryd. A'r Phariseaid

tfnion a wnaent y fath ymffrost o'u hym-
•ydiau, medrai Crist ddywedyd wrthynt,

ai llwyr fwyta tai gwragedd gwedclwon

:dd eu bryd. Ond fel y dywed un o'r tad-

I " Y maent yn llyngcu ar y ddaear yr

jií a bwysa yn drwm ar eu cyllayn uffern."

el hyn y mae y rhagrithiwr yn ail i

ìghrist, yn eistedd yn nheml Dduw, ac yno

1 gwneuthur ei ffieidd-dra adgas, gan droi

t gweddi yn ogof lladron. O ! crynwch

ìag y drygioni mawr hwn ! Y mae yn

ioì orlliw porphor ar bechod pan ei gwneir

m orchudd crefydd. 2il. Pan fo dyn yn
leddwl trwy ympryd a gweddi foddloni

uw am ei bechod, neu haeddu rhyw
iaioni ar law Duw. Y mae hyn yn ddryg-

mus a ffiaidd, ac mor wrthwynebol i weddio
y yw marchnata i gardota. " Y tlawd,"

íedd Solomon, "a ymbil;" Biar. xviii. 23.

[id ydym yn arfer talu ac ymbil hefyd.

'an yw Iob yn bwriadu gweddio, y mae yn
mwrthod â phob dadl o ran ei gyfiawnder

l hun :
" I'r hwn, pe bawn gyfîawn, nid

id attebwn ; eithr ymbüiwn â'm barnwr ;"

o6ix. 15. Nid oes fodd i ni gael budd
orsedd gras nes y rhoddom i fyny ein dadl

deddfol. Y mae Crist yn wir yn dadleu

ìl un cyfiawn ; ac felly yn gofyn yr hyn a

ais efe i ni ar sail haeddiant, am ei fod

^edi talu am dano. Ond yr ydym ni i

reddio fel pechaduriaid, ac am hyny i ofyn

cwbl fel trugaredd ; ie, er i ni ddadleu

laeddiant Crist, o herwydd mai efe yw y
hodd fwyaf a rhyddaf o'r cwbl. Etto, y
yfryw yw balchder calon dyn, fel y mae
n well ganddo chwareu y marchnatäwr, a

tewid ei ddyledswyddau am fendithion

)uw na chael ei gyfrif yn dderbyniwr rhad.

Iyn oedd tuedd yr Iuddewon cnawdol ;
yr

eddynt yn meddwl boddloni Duw am eu

>echod, fel Iacob ei frawd digllawn, â'r

gyroedd a'r deadellau o ddyledswyddau a

roddent yn anrhegion iddo ; ac yn tybied bod
eu gwasanaeth yn myned dan ei werth ouis

derbynid am daliad da. Oddi yma y maent
yn dadleu yn hyfion â Duw, " Pa ham yr

ymprydiasom, ac nis gwelaist ? y cystudd-

ìasom ein heneidiau, ac nis gwybuost ?"

(Esa. lviii. 3), gan gymmaint oedd eu tyb

mawr am danynt eu hunain. O ! gwylia

rhag hyn ; y mae balchder yn troi ordinhâd

yn eilun. Y mae Duw yn derbyn ein hym-
prydiau a'n gwedd'iau pan eu harferir er

darostyngiad ; ond yn eu ffieiddio pan gyn-

nygiom hwynt er ein cyfiawnhâd.^ Fe goll-

edodd y Pharisead ei hun trwy ei ymffrost

balch o'i ymprydiau mynych, tra yr ennill-

odd y publican tlawd y gamp, trwy addefiad

gostyngedig o bechod. Yr hwn a olcha ei

wyneb mewn dwfr llaca, yn lle ei wneuthur

yn lân fe'i gwna yn futrach. Yn sicr nid

yw ein dagrau goreu ni yn lân iawn ; ac a

ddichon y rhai hyny ein glanhau ni sydd

eu hunain mewn eisieu o lanhâd! Ni feidd-

iai Iob dduwiol roi pwys ar ei burdeb : "Os
ymolchaf mewn dwfr eira ; ac os glanhâf fy

nwylaw yn lân ; etto ti a'm trochi yn y
pwìl, a'm dillad a'm ffieiddiant. Canys nid

gr fel myfi yw efe fel yr attebwn iddo, ac

y delem ynghyd i farn ;" lob ix. 30, 31, 32.

2il. Fe all cìiben, er na byddo yn ddrwg
yn ei natur ei hun, er hyny fod yn ddrwg
trwy gamosodiad ; megys pan wnelom hyny
yn brif ddiben na ddylai fod ond yn is ddi-

ben genym. Y mae yr hyn a fyddai yn gyf-

reithlawn yn ei le ei hun, yn myned yn
anghyfreithlawn pan fo y diben penaf yn
cael ei wthio i lawr i roi lle i'w waelach.

Gogoniant Duw sydd i fod yn ddiben penaf,

nid yn unigym mhob dyledswydd o grefydd,

ond yn ein holl weithredoedd cyffredin

hefyd ; ie, hyd at fwyta ac yfed
;
yn y peth-

au bychain hyn, dylem gyfeirio at y diben

uchel yma : gwel 1 Cor. x. 31. Ac achos

da sydd i'w ogoniant ef fod yn ddiben eithaf

genym ; o hono y cawsom ein dechreuad ; o

hono ef y mae pob peth ; ac am hyny, cym-

mhwys eu bod iddo ef fel yr afon yn ym-
dywallt i fynwes y môr o'r lle y tarddodd.

Yn awr, os gweddai fod genym ddiben mor
uchel yn ein gweithredoedd o addoliad, ym
mha rai y mae a wnelom â Duw yn ddigyf-

rwng, ac oddi ar hyny ein gelwir yn offeir-

iaid, "i offrymu aberthau ysbrydol, cym-

meradwy gan Dduw trwy Iesu Grist
;"

1 Pedr ii. 5. Y mae gwir ddiben arall i ba

un yr appwyntiwyd ordinhadau, sef i fod

fel pibellau at drosglwyddo pob bendithion

oddi wrth Dduw i ni. Ond y mae hwn yn

ddiben is, ac i gael ei osod yn is na'r llall

;

onid e, ni a wnawn ogoniant Duw yn rhag-

law neu was i'n budd personol ni, yr hyn ni

oddef Duw. Ysgatfydd ein bod mewn rhyw
drallod mawr, a hyn yn ein gosod i weddio

am ymwared. Hyd yma yr ydym ar y
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ffordd. Ond dyna y pryd yr ydym yn ei
cholli, pan fo ein hymwared yn fwy yn ein
golwg na'i ogoniant ef. Dyma osod y deil-
nud yng nghadair y brenin, neu wneuthur
Duw yn ystôl i'n codi ar gefn y creadur.
Gochel hyn. Pa beth bynag a gaffo y blaen
ar Ogoniant Duw yn ein dynianiadau, y mae
yn eilun a addolir genym. Gall y galon
gerfio gystal a'r Uaw ; ac y mae delw yn y
galon cyn waethed ag un wedi ei gosod i

fyny yn y t.
Gof. Ond pa fodd y gwybyddaf pa un ai

gogoniant Duw, ai y peth da yr wyf yn
gweddio am dano, wyf yn ei olyg:u vu benaf
yn fy ngweddi ì

At. Gellir deall hyn ddwy ffordd. 1. Trwy
dy ymddygiad ar weddi. *2. Ar ol gwêddi.

laf, Trwy ymddygiad dy galon ynyddy-
ledswydd. Os gogoniant Duw wyt yn ei
olygu yn benaf, fe rydd hyn ei aawyr ar dy
weddi, ac a ddwg ei effaitn drwydcÛ oll ; ti

a addasi dy ddeisyfiadau i'r diben hwn. O
biruid fel y mae rhyw rym dirgelaidd oddi
wrth y fraich a dn y bwa, >n gyru y saeth,
ac yn ei dwyn tua'r nôd yr annelwyd ato

;

felly y mae cymmbelliad dirgelaidd ar yr
enaid a bair iddo ymddwyn niewn gweddi
yn gyfaddasol i'r diben penaf y mae yn am-
canu ato

; o herwydd nid oes neb am
rwystro, ond eynnorthwyo ym mlaen y peth
penaf y mae yn ei ddeisyf. Ni a rown mai
maddenant pechod yw y drugaredd v
gweddii am dani. Yn awr, os wy t yn * ir

yn dymuno gogoniant Duw, gyatal a'r dru-
garedd hon, ie, uwch ei llaw hi, fe'th
ogwydda hyn di yng nghyfaddeíiad dy bech-
od, i ymdrallodi yn fwy am y áianrhydedd
a ddygaist drwyddo ar Dduw, nag amy gwg
a dynaist ar dy ben dy hun. Felly, yn dv
erfyniad, ni feiddi ofyn maddeuant ar am-
modau a fyddai yu groes i'w aurhydedd ef

;

ond ti a ddymuni drugaredd yn y fath ffordd
ag a Bicrhâ ac a ddyrchafa íiefyd ei ogon-
iant ef. Yn awr, nis gall Duw faddeu
pechod adyn anedifeiriol sydd yn parhau i

garu a hoffi ei chwant, heb gam anfeidrol
i'w enw gogoneddus. Ac am hyny, os yw
ei ogoniant ef mor fawr yn dy oíwg ag y
dywedi, ti a iefi mor daer am ei raa sanct-
eiddiol, ag am ei drngaredd faddeuol ; a
hyny nid yn unig am nad oes fodd i ti gael
maddeuant heb ras, fel y chwennych dyn
claf feddyginiaeth chwerw i achub ei fyw-
yd, nid ei i'od yn ei charu, ond ti a'i ceisi
er mwyn dy addasu i'w ogoneddn ef.

2iJ. Fe eìlir ei ganfod drwy dy ymddygiad
ar ol gweddi, a hyny mewn achlyaur. laf.

Pan dderbyniech y rhodd a geisif Os oeddit
yn cyfeiiio yn benaf at ogoniant Duw wrth
ci gofyn, dy ofal j)enaf fydd ei rhoi allau er
ei ogoniant ef ar oi ei chael. Tra y bydd w
hwn oedd yn ei g( isio ei hun wi-th weddio
am dani, mor ddiolwg ar ogoniant Duw wrth
ei harfer ag oedd wrih ei gofyn. Y mae \ n

naturiol i bethau ddvcììwelvd yn ol
fcarddiad deehreuol. Ÿ pleiîtyu a gafc
iíannah gan Dduw, y mae vu èi gyilwyi
IMuw. A plia ham ì ond am maiìiyn oc
ei diben wrth weddio am dano ì Cvmmh
wçh l Sam. i. 11, âg adn. 28. Paìi gafc
pafydd ei wrandaw a'i waredu, craiì'n
beth yw ei ymroad oddi wrth hyn: " Kh<
mf o flaen yr Arglwydd vu nhir y rhai byw
Salm cxvi. 9. A fchrachefn, "O Arglwyi
dywas di ydwyf fi, dattodaist fy rhw'
au," adn, lü. Y mae yn rhoi y drugarf
yn ol i Dduw trwy ei cìefnyddio iddo me>
buchedd sanctaidd. Pa fodd y meddylî
fod hwnwyn golygu gogoniant Duw J
weddio am iechyd, sydd yn rhedeg ymai
oddi wrth Dduw cyn gynted ag y caífo
draed dano .' Neu y llàll wrth weddîo
gyfoeth yn ei dreulio ar ei cliwant ?

Pan fo y peth a geisir yu cael ei nacau.
dyn sydd yn wir yn golygu gogoniant Di
wrth weddio am ryw drugaredd, son yr
yn awram drugareddau sy heb eu badcS
yn bennodol, efe a ymostwyg yn siriflfl

ewyllys Duw mewn nacâd o honi, am y g;Duw yn y cyfryw betliau ei ogoned'du
hun trwy ballu yngystal a thrwy roddi.

jweddiodd Dafydd ac a ymprydiodd dr
fywyd ei blentyn claf ; bu farw er hvn
Yn awr, a yw y nacâd yma yn ei roi i syr«
allan â Duw ? Ai achwyn ac anfoddioni
wna efe 'ì Na, nid yw y tro yn codi un
torm yn ei galon, na chwmmwl du yn
wynebpryd, i'w rwy^tro yng ngwasanil
ei Dduw

; y mae yn codi, yn goîehi ymai-
ei ddagrau, yn newid ei ddillacJ, ac yn my
ed yu llon i dý Dduw ac yn addoli : 2 ò'ui
xii. 20. Mor nerthol y gogwyddodd ewyì
Duw ei ewyllys ef ! Megys'y mae cyrph'
ffurfafen yn cael eu dw/n gan y primm
mobile, neu yn hytrach gan reolaetli IIol
alluogrwydd yn groes i'w gogwyddiad pi
odol

; felly y mae gras yn y Cristion
goruwchreoli ei serch naturiol, ac yn'
ddwyn i gydsyniad âg ewyllys Duw piiu I

yn croesi yr eiddo ei hun. r oedd gan ei

Harglwydd serch naturiol, yr hyu a barod
iddo weddio am i gwpan chwerw ei dd
oddefaint, os ydoedd bossibl, fyned heib
iddo

; etto nid felly, fel na allai yn ewylly
gar gymmeryd nacâd ; ac am hyny y m
yn dymuno ar ei Dad ei ogoneddu ei hui
er i hyny fod trwy gymmeryd ymaith
einioes ef : loan xii. 27, 28.

2il. Y peth nesaf i ti wneuthur, we(
cael dy ddiben yn iawu, yw chwilio y
fanwl i'tli galon a'th fywyd," fel y gellwc
agor dy gytìwr yn llawnach, a chyda mff
o deimlad, o flaen Duw. Yn awr, y ni;»

tri phen i ti ymofyn arnyut. 1. Am y pect
odau a wnaethost. 2. Ani y trugarèddau
dderbyniaist. 3. Am y difíygion sydd arnfl

1. Y pechodau a wnaethost. Y j»et

niawr sydd yn pertiiyn i ympryd yw gw eitl
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diad edifeirwch, a hyn ni bydd, heb faiiwl

iwilio y galon :
" Ceisiwn a chwihwn ein

Edd, a dychwelwn at yrArglwydd ;" Galar.

[ 40. Ehaid yw daì y lleidr, cyn holi ei

•hos ; a'i holi, cyn ei farnu a'i golli. Fe

lir yn ddiammheu ddyfod o hyd i rai

Siodau heb lawer o drafferth ; ond os wyt
Sdlawn i Dduw a'th enaid dy hun, ni

-nit o'th fodd i un o'r rhif ddiangc. Pa
•dd v gelli di ddisgwyl maddeuant am yr

i, pan nad wyt yn dymuno barn ar y cwbl ì

felia fudd y gelli ddywedyd dy fod yn dy-

oino barn ar y pechodau hyny, nad wyt yn
àtiio eu dal? Y swyddwr hwnw a dder-

yuiodd warant yn erbyn haid o ladion, ac

edy i rai o honynt ddiangc yn hytrach

fig y cyfyd i chwilio am danynt, y mae yn

Egos nad yw ond oeraidd ym mhlaid cyf-

.wnder. Nid wyf yn dywedyd, y gelli di

dyfod o hyd i'r èwbl ; y mae yn rhywbeth

y fod, drwy dy fanyìrwydd, yn rhoddi

rawf o*tb onestrwydd, na fynit guddio un.

rmosod, gan byny," yn ddifrifol ar y gwaith ;

Igylcba dy galon â'th fywyd, fel y gwnai
yníon â llwyn lle byddai llofruddion yn
echu. Dos yn ol at amryw dyminorau dy

myá ; ieuengctid, canol oed, at bob sefyll-

i a pherthynas y buost ynddynt ; dy alwad,

sedinol a neiìlduol
; y manau y trigaist,

'th ymddygiad ynddynt, pâri'th gôf ddwyn
mewn ei hen groniclau, a darllen y pethau

ydd yn ysgrifenedig yno. Galw gydwybod
mewn, i ddywedyd yr hyn a yr hi yn dy
[ylch ; ac annog hi i lefaru yn groyw, heb

;el yn yr achos. A gwylia rhag rhoddi taw
,r y tyst hwn, fel y gwna rhai barnwyr
;wrog, ym mhíaid rhyw achos drwg ; neu

oddi iddi orchymyn dirgel, fel Dafydd i

'oab, i fod yn dyner wrthyt. Bydd fodd-

awn i gael chwilio dy gyflwr yn llwyr, a

hael tynu ymaith bob gorchudd ; o blegid

I mae yn fynych amcanion hyllion yn cael

pu cuddio dan esgusion teg : fel y barilau

jylor dan y glo a'r ysgyrenau coed, yn seler

y senedd. Yn awr, wedi i ti fyned

nor bell ag y gelli, dan ddeisyf cymmhorth
i nef yn y peth, i'th chwilio a'th brofi, aoes

lim pellach drygioni nas gellaist ei ganfod,

íua, dan dy iwyth, cais droi i'th erbyn dy
ìuu, gyda'th eithaf o ddrylliad calon, a

jhyfiawnhau Duw yn ei farn, pe ei rhoddai

pirnat o'r herwydd. Fe fn Duw i ti osod dy
jyddf ar y blocyn, er nad yw efe yn meddwl
taraw y dyrnod. Mewn gair, ymdrecha yn
(iy fyfyrdodau am roddi ar bob pechod ei

^iw ei hun, a gâd i'th feddyliau aros arnynt,

nes y byddo tân dy ddigllonedd yn ennyn
i'w herbyn ; ie, yn ffiamio i'r fath sel dduw-
|tol i'wr herbyn, ag a wna i ti roddi dy hun
imegys tan l i geisio eu llwyr ddinystr.

iDyna y pryd y byddi yn addas i ofyn dy
ifywyd dy hun, pan fyddych wedi addunedu
imarwolaeth dy bechodau.

2. Trugareddau a dderbyniwyd. Y mae

y rhai hyn genyt, o leiaf y rhai hynota o

honynt, megys ar gofiyfr, oddi eithr dy fod

yn dra anffycídlawn. Os yw Duw yn gwel-

ed yn dda gostrelu dagrau ei saint, yn sicr

ni ddylent hwythau anghofio ei drugareddau

yntau. Yn awr, y mae rhai amserau neill-

duol, ym mha rai y dylai y Cristion gym-
meryd y cronicl hwn o drugareddau Duw i

ddarllen ynddo. A dyma un; pan fyddo

yn myned at y ddyledswydd angliyffredinol

hon. Yn gyntaf, fel y moddion cryfaf i

doddi ei galon am becliod. Trugaredd a

dd^Tl yr anferthwch mwyaf ar bechod ; ac

am hyny, rhaid iddi fod yr offeryn cryfaf i

dori y galon am bechod. Hon y mae Duw
yn gymmeryd i ddannod i Israel wrthryfel-

gar :
" Ai hyn a delwch i'r Arglwydd, bobl

ynfyd ac anghall?" Deut. xxxii. 6.
^
Ni all-

aseut mo'r bod cyfuwch mewn drygioui, oni

buasai fod Duw wedi bod mor dda wrthynt.

Pan fynai Duw dori dolur crawnllyd ei bobl,

y mae yn cymmysgu plastr o'i drugareddau

arbenig, ac yn ei osod yn gynnhes wrth eu

calonau. Yr oedd Dafydd wedi eistedd am-
ryw fisoedd dan ddarlleniad y gyfraith, heb

ymostwng am dywallt gwaed a godinebau ;

ond fe anfonwyd Nathan i bregethu iddo

ar destyn yr aml drugareddau yr addurn-

asai Duw ef â hwynt; a thra yr oedd y
marwor hyn yn disgyn ar ei ben, dyna ei

galon yn toddi yn ebrwydd: 2 Sam. xii.

Anfynych y mae y rhew yn llwyr o'r ddae-

ar, nes byddo haul y gwanwyn mewn peth

nerth yn dattod ei rwymau ; ond yna y
mae yn ei roddi ar gerdded. Ni symmudir
caledwch y galon chwaith yn iawn, hyd oni

chaffo yr enaid ei gynnhesu drwyddo â'r

teimlad o drugareddau Duw :
" Yno y cof-

iwcheich ffyrdd a'chholl weithredoedd y rhai

yr ymhalogasoch ynddynt ; fel yr alaroch

àrnoch eich hun am yr holl ddrygioni a

wnaethoch ;" Ezec. xx. 43. Pa le yr oedd

yr "yno" hwnw? Ond pan yng nghanol y
meddyliau am ei drugareddau ef, fel y mae
yn eglur wrth y gwersi amgylchiadol. Y
mae pardwn oddi wrth y brenin wedi rhoddi

rhai i wylo, pan nad oedd yr olwg ar y
blocyn a'r fwyell yn gallu eu cynnhyrfu.

Y mae yr olwg ar ddigofaint yn tanio y
gydwybod ; ond teimlad o drugaredd a dyn-

er-dodda y galon, ac a blyg yr ewyllys. Yn
ail, Fel defnydd rheidiol yn ein holl wedd-

iau. " Mewn gweddi ac ymbil, gyda diolch-

garwch, gwneler eich deisyfiadau yn hysbys

ger bron Duw ;" Phil. iv. 6. Ehaid cael y
per-lysieuyn hwn yn ein holl offrymau. Y
dyn sydd yn gweddio am drugaredd sydd

arno ei heisieu, ac nid yw ddiolchgar am a

dderbyniodd, fe all ymddangos fel un cofus o

hono ei hun, ond y mae yn anghofus o Dduw

;

ac felly ar y ffordd i gau y drws yn erbyn ei

weddiau. Ni rydd Duw mo'i roddion mewn
cod dyllog, a chyfryw yw calon anniolchgar j

y mae yn ei ollwng o'r côf yn fuan.
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3. Dy ddiffygioiL Cyn yr elo y masnach-
wr i íl'air, mae yn edrych dros ei ystôr, fely
gwypo pa betliau svdd arno yn' fwyaf eu
heisieu. Yr wyt titíiau vu rnyned i'r modd-
ìon hyn i gael y grasusau a'r tiugareddau
sydd arnat eu hangen ; ac onid yw vn rheidiol
1 ti edrych i'th ystôr brosennol, a'tìi angenion
personol a pherthynasol, heb anghofio y
wladwriaeth, yn heddwch a llwyddiant pa
un y mae i ti gymmaint vn sefyll? O her-
wydd os suddo wna y lìong hon, nis gelli
dithau, yn dy gell o'i mewn, fod yn ddi-
ogel. Y mae disgwyl i'r pethau hyn oll
ddyfod atat, heb eu rhwymo ar dy feddyliau
trwy ragfyfyrdod, yn ormod rhyfyg i Grist-
ion sobr ei arfer. Heb law hyny, y mae ar
dy serchiadau eisieu cynnorthwy yn gystal
a'th gof

; îe, a mwy. Y mae yn haws i ni
gofio ein pechodau a'n hangenion, na'u
teimlo mewn drylliad calon : ac nid dyfod yr
ydym i ddywedyd wrth Dduw ystorifoelaiu
y pethau hyn, ond i'w lledu gyda theimlad
a griddfanau serchiadol ac achwyngar, o
fiaen yr hwn a all faddeu ein pechod, a chyf-
lawni ein heisieu.

3ýdd. Wedi i ti, ar yr holiaçl yma, gael
ennyndy serchiadau ar fegin o fyfyrdod,
yna cais ddadleuon o'r addewidion, i roddi
gryrn i'th weddiau, a'u gwneuthur yn dyc-
iannol. Yr addewidion yw sail ffydd, a
ífydd, pan ei cryfheir, a'th wna di yn daer;
ac y mae y cyfryw daerineb yn wastad yn
llwyddo, ac yn dychwelyd yn fuddugoliaeth-
us bob amser o faes yr ymdrech. " Llawer
a ddichon taer weddi y cyfiawn ;" Iago v.

16. Nid yw geiriau mewn gweddi ond
megys pylor—yr addewid yw y belen sydd i

daraw y nôd; ffydd yw y gras a all lwytho
yr enaid â hi, a gwresogrwydd taer sydd yn
rhoddi tôn, ac yn ei ollwng i fynwes Duw
gyda'r fath nerth fel na all yr Hollalluóg
ballu derbyniad, am yn wir nas mn ballu.
Yn awr, fel mai milwr anghall yw yr hwn
a fydd â'i belenau heb eu bwrw, neu eu
haddasu at faintiolaeth ei ddryl), hyd oni
ddel i'r maes; felly Cristion annoeth yw yr
hwn ni ddarpara addewidion mewü trefn
addas at ei gyflwr a'i angen, cyn myned
ynghyd â'r fath foddion pwysfawr. Y mae
Daniel yn gyntaf yn chwilio allan yr addew-
id, pa beth a ymrwymasai Duwi'w wneuth-
ur er ei bobl, ac hefyd aniser yr addewid

;

ac wedi iddo, trwy fyfyrdod ac ymofyniad,
gael ei gred gadarn o honi, yna at Dduw yr
aeth gyda thrais duwiol, gan ddadleu, nid yn
unig ei drugaredd, ond ei gyfiawnder hefyd,
ar iddo eu cofio yn awr pan oedd amser ei
addewid ar ben ;

" O Arglwydd, yn ol dy
holl gyfiawnderau, attolwg, tröer dy lidiog-
rwydd a'th ddigder oddi wrth dy ddinaa
Ierusalem, &c.;" Dan. ix. 1G. Po cadarnaf
fyddo dyn yn y gair, cadarnaf fydd efe
niewn gweddi.

PENNOD L.

Cyfaricyddiadau i'u> hystpricd yn, ac ar ol
ddyledswydd.

Wedi myned trwy y cyfarwyddiadau rhs
barotoawl, yr wyf yn dyfod vn awr at
i w hystyried yu y ddyledswydd ei huu.
am fod y rhai a roddwyd mewn lle arall
weddi yn gyffredinol, yn gyfaddas at
achos hwn, m enwaf ond ychydig, a'r r
hyny yn fyr.

DOSB. i.

L Pan fyddo amser y ddyledswydd ai
hyffredinol hon wedi dyfo*d, gwylia rh
ymosod arni yn yr hyder o'th barotoad,
beth bynag fu dy ofal neu'th lwyddiant
hyny. Y mae y cyfarwyddyd a roddo
athraw enwog i weinidogion, mewn pert
ynas ì bregethu, yn gyfaddas i Gristiouc
ìon mewn perthynas i weddio. ErchJ
ìddynt fyfyrio am eu pregethau fel pe
baent yn disgwyl dim cynnorthwy gDduw yn y pulpud ; a phan ddtdent yno.
fwrw eu hunaiu ar gynnorthwy dwyfol, í

pe buaseut heb fyfyrio dim erioed. FeJ
parotoa dithau cyn dydd ympryd a g^ved(
fel pe na byddet i gael dim pellach cynnort
hwy yn y gwaith

; ond pan ddelych i g\
lawni y ddyledswydd, bwrw dy hun ar ^yi
mhorth Duw, felpe buasit heb yuibarotoidü
Nis gwn i pa un o'r ddau sydd yn gwnei
waethaf, yr hwn sydd yn rhyfygu ar gyi
mhoith Duw heb barotoad, ai yr hwn sydd

]rhyfygu ar ei barotoad, ac heb roddi ei bwj
ac er gwneutliur a allai, ar gymmhorth grJ
y nef. Mae y cyntaf yn dangos nad o
ganddo ond meddyliau gwael am yr ordi
hâd barchus yma; ie, meddyliau bychain
isel am y Duw mawr, a'r hwn y mae iddo
wnelo ynddi, a'r llall feddyliau rhy uch
am dano ei hun. Pa beth, er dy fod ti

awr hon, Gristion, yn teithio ym mlaen
3

daclus, a'th galon mewn trefu ; och ! gvntt

y gall dy barotoad oll fod ar wasgar, ac c

wynion dy gerbyd, er dy boen yn eu hir
yn glynu, neu wedi eu dryllio! Mae
íeddyliau yn awr, dybygit, yn unol;
wyddost ti pa le y byddant ym mhen ycliyi
ig o funydau, oddi eithr í'th Dduw rod-
braich i'w cadw ynghyd. Ti elli cyn hawÉ
ed ddal y gv/ynt yn dy ddyrnau, a chad
meddyliau rhedegog dy galon rhag gwibi
Mae dy serchiadau yn awr mewn pet

gwresogrwydd ; ond a elli di eu cadw he
oeri? Oni all Duw adael i'th law wyw>
tra yr wyt yn ei hestyn allan mewn gweddi
a'th dafod i fethu, pau fynit ei arferyd? I

dioddef i'th ysbryd syrthio dan leithdi

disymmwth, a ffera dy holl serchiadau, ac
edy dy galon mor oer a'r gareg yn dy fyi

wes? u Gwagedd yn ddiau yw pob dv
pan fyddo ar y goreu." A hyny mew
perthynas i dymmer ei ysbryd, gystal agai
sawdd ei gorph a'i ddoniau daearol erei!
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[or fynych y gwelwn ireidd-dra ei feddwl
bywiogrwydd ei rasusau yn diflanu ac yn
yywo niewn dyledswydd ar un tro, y rhai,

o arall, pan deilyngai gan Ysbryd Duw
ddi ei anadliad tyner i'w b>wiogi, fyddent

i blodeuo ac yn rhoddi eu perarogl ar led

i helaeth! O! ynte, nac ymlawenhâ yn
I gicaion, a eill gael ei daraw mor fuan

;

nac anturia beth inor bwysfawr ag ydyw
rniant y ddyledswydd hon ar lestr can-

•yll dy barotoad dy hun.

2. Gweddia yn fynych, yn hytrach nag
ì faith ar yr un amser. Y mae yn an-

iwdd bod yn hir iawn mewn gweddi, heb
ì serchiadau lacau. Y mae yr orleisiau

rny a wneir i gerdded yn hwy na chyfíred-

ar un dirwyniad, yn arfer colli tua'r

wedd. Y mae y cnawd yn wan; ac os

ràd ysbrydoedd y corph yn blino, y mae yn
aid i'r enaid, sydd yn cael ei ddwyn ar eu
vys, fod ar ol. Ein Hiachawdwr, pan
dd yn gweddio am ei fywyd, ni a'i cawn
yn gweddio yn fynych, yn hytrach nag

ì hir ar unwaith. Y dyn ar daith hir a

lisgyno yn fynych, i adael i'w anifail

yntio, fe all fod ar ben ei daith yn gynt
ig un a'i gyr dros ben ei allu. Yn enwedig
fier hd mewn gweddiau cymdeithasol ; o

irwycìd pan weddiom gydag ereill, y mae yn
aid i ni ystyried ein cyd-deithwyr yn y
lyledswydd ; fel y dywedodd Iacob, " Mi
ddeuaf yn araf, fel y gallo y plaut." Etto

d wyf yn dywedyd hyn i beri i chwi roddi

taliad ar Ysbryd Duw yn ei gynnorthwy-
i, a ddeuant weithiau mor gryíion, fel y
ae y Cristion yn cael ei ddwyn ganddynt,
egys llong âi hwyliau yn llawn o wynt,
1 nad oes dim achos poeni wrth y rhwyfau.
~.&e Uoug yr enaid yn myned yn hwylusaf
tn yn gyflymaf. Fe gyfyd y cyfryw gyn-
>rthwyon y neb a fyddo yn gweddio, a'r

lai a unant gydag ef, os yn rasol, a than yr
1 hwyl fy wiog, megys uwch law pob blin-

;r. Y mae yr Ysbryd yn dwyn ysbryd-
sdd—serchiadauwyfynfeddwl—i'wganlyn.

mae enaid yn y cyfryw hwyl yn debyg i

str llawn, newydd ei oilwng
; y mae y ddiod

rydd yn fy wiog a blasus, ond dro arall, pan
talio Ysbryd Duw y cynnorthwyon hyn, y
ae ei weddi yn ddiflas i'w archwaeth ei

an, os nad i ereill.

3. Bydd ofalus iawn i ddangos ffyddlon-

ìb yng ngwaith ymddarostyngol y dydd.
ydded dy gyfaddefiadau yn syml a llawn;

f deimlad o'th bechodau yn ddwfn, a'th

ar o'u herwydd yn ddiffuant ac efengyl-

dd. O blegid yn ol a fydd dy agwedd yn
rhai hyn, y bydd hefyd ym mhob rhan
rall o'r gwaith. Os addefi bechod gyda
ìeimlad, ti a weddii i'w erbyn gyda thaer-

leb. Os bydd dy alar yn ddwfn, yn cyr-

aedd i'th galon a'th ysbryd, yna fe dardd
y erfyniadau am drugaredd faddeuol a
ras glanhaol o'r galon hefyd ; bydd syroi-

rwydd, gwres, a thaerineb ynddynt. Ond
y dyn na thawdd yn nghyfaddefiad pechod,
a rewa wrth weddio yn ei erbyn. Os bydd
ei ddagrau yn gelwyddog a bastardaidd, nis

gall ei ddeisyfiadau fod yn wirioneddol. Pa
nam y gofyn dynion, yn eu gweddiau, y gras
hwnw nad yw eu calonau yn ei ddymuno,
ond am eu bod heb deimlo niwed, na fíieidd-

io adgasrwydd y pechodau a gyfaddefant?
Drwy hyn y mae liawer yn addef eu pech-
odau, yn debyg i rai cardotwyr yn dangos
eu briwiau, y rhai ni fynent gael eu hiach-

au. Dracliefn, y fath ag wyt mewn cyf-

addefiad o bechod, a fyddi hefyd yn dy
addefiadaiiro drugaredd; po isaf y syrthi

mewn hunan-ífieiddiad am dy ddrwg dy
hun, uchaf y codi yn dy fawl am ei ddaioni
ef. Mae adnaid y bel yn gyfattebol i'r

nerth a'i tarawodd i'r llawr. Po isaf y
lleferi o lwch darostyngiad, uchaf fydd llais

dy fawl am ymwared; y mae y uaill yn
anghwanegu y llall. Po mwyaf yw ein trtì-

gareddau, mwyaf yw ein pechodau ; a pho
mwyaf yw ein pechodau, mwyaf yw y trá-

gareddau, y rhai, er hyny, y mae ein Duw
da yn eu cyfranu arnom, fel ag y mae yn
rhaid i'n teimlad o'r naill fod yn cyfatteb i'r

ilall. Yn ol a fyddo argyhoeddiad am
bechod, y bydd ein diolchgarwch am dru-
garedd.

4. Gwna ddefnydd o'r amser cyfrwng
rhwng gweddiau, trwy fyfyrdodau addas a
pherthynasol ; fel y gallech ddychwelyd at

y gwaith gyda bywiogrwydd mwy. Myfyr-
dod yw llawforwyn gweddi, i weiniiddi, cyn
ac wedi ei hymdrech. Y mae fel yr aradr o
flaen yr hauwr, i barotoi y galon i weddi

;

ac fel yr ôg, i guddio yr hâd ar ol ei hau.

Megys y portha yr hopran y felin âg d i'w

falu, felly myfyrdod, a bortha y galon â defn-

ydd gweddi. Yn awr, os yw yn rheidiol i ti

ystyried cyn dyledswydd, pa beth i weddio,
yna yn sicr, ar ol dyledswydd, pa fodd y
gweddiaist. Fe ddichon y felin fod ar

gerdded, a dim d yn cael ei falu. Feily y
gelli dithau addef llawer o bechodau, ac etto

dy galon yn gyfan, heb ei dryllio am yr un
honynt. Ti elli weddio am lawer o rasus-

au, ac ymarfer ychydig neu ddim gras yn dy
weddi, trwy fod dy galon yn segur ac yn
ddibwys yn y gorchwyl ; ac felly y perlysiau

hyn heb eu tori, ac yn ganlynol heb roddi

eu perarogl ar led. Edrych, gan hyny, yn
01 ar y dd^ledswydd a aeth heibio, a chraffa

yn fanwl pa fath oedd ymddygiad dy galon

ynddi. Os c'ei ei bod yn ddiog, yn benrydd,

yn ysgafn, neu wibiog, neu ynte dan rym.
ìhyw anhwyl pechadurus, bydd sicr ar dy
ddychweliad i weddi o'th gyhuddo dy hun
gyda chywilydd a gofid. Hon yw yr unig

Sordd i attal llaw Duw, a'i farn i'n herbyn.
" Pe iawn farnem ni ein hunain, ni'n bern-

id ;" 1 Cor. xi. 31. " Lle yr attelir barn fe

fn Duw roddi barn." Yn wir, nid oes
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dros Dduwyn erbyn pechod ísrael, vn achos
y llo aur, ac yna aeth at Dduw mewn taer
weddi, am faddeuaut o hono. Ni feiddiai
agor mo'i enau drostynt wrth Dduw nes
oedd wedi rhoddi rhediad i'w sel dros Dduw.
Cymmharer Ecsod. xxxii. 26, âg adn. 31, 32.
Ac os cymmerodd efe y ffordd hou wrtb
eiriol dros ereill, yn llawer mwy y dylit ti,

pau wyt i weddio' am faddeuant o'th bech-
odau dy hun.

Dracliefn, Os, ar yr ndolygiad hwn o'th
weddi, y cei fod dy galon yn wresog yn y
gwaith, a'th serchiadau yn ffrydio allan at
Dduw, a'i gariad ef yn ymdywallt yn ol i'th
fynwes, gwylia rhagi ddim balchder dirgel
dy ysbeiiio o'r trysor newydd yma. Bydd
ostyngedig a diolchgar, gan gofio mai nid ar
dy adeuydd dy hun y cefaist dy godi. Ac
hefyd bydd ofalus i ddefnyddio y fatli dir-
iondeb a hyn, a ddengys Duw, er dy galon
°gi )'n y gwaith, fel y dyrneidiau ýd a oll

yngwyd i Ruth yn maes Boaz. Ni fynai
Duw iddynt gau dy enau, ond ei agor yu
lletach, pan ddelych drachefn i wedd'îo. A
oedd dy galon yn dechreu toddi o'tli fewn ?

O ! ynte, gwaedda am fwy o ddrylliad calon.
A roddoda dy Dduw edryehiad tirion arnat ì

Oosoded hyny di i hiraethu ani ddadgudd-
iudau Uawnaeh o'i gariad. Pan wel y car-
dotyn y gwr boneduig yn rhoddi ei Jaw yn
ei bwrs, fe a ofyn yn daerach. Y.mae Duw
yn awr yn dechreu dangos ei haelioni ; ac
fe ddylai hyn roddi hyder ynot tithau i ofyn
yn debyg i Abraham, yr hwn fel y rhoddai
yr Argiwydd le, a dynodd yn nes, gan
ddefnyddio y tir a gafodd, o radd i radd, fel

sail i osod erfyniad newydd ger ei fron.
Gwel Gen. xviii. 27, &c.

DOSB. II.

3ydd. Y gair nesaf o gyfarwyddyd sydd
i'r Cristion, pa fodd y dylai ymddwyn, pan
fyddo y dydd o weddi anghyffredinol dros-
odd ; ac y mae hyn yn gorwedd mewn gwyl-
iadwriaeth dduwiolsydd iddoi'wgosodarno
ei hun. Y neb a weddia ac ni wylia, y
mae yn debyg i'r dyn sydd yn hau maes â
hád o werth, ond yn ei adael yn agored i

foch ddyfod a'i duno i fyny. Neu i.hwnw
a gymmer boen fawr i hel arian, ond ni
ofaia am eu cadw yn ddiogel ar ol eu cael.

Os na all Satan dy guro di yh y maes, y
jnae etto yn gobeithio cael y l'antais arnat,
pan y caiii'di wedi gollwng ymaith dyfydd-
inoedd, y ddyledswydd drosodd, a thithau
mewn agwedd ddiofal. Fe addawodd Esau
id<lo ei hun gyfle i ymddial ar Iacob.
''Nesau y mae dyddian galar fy nhad, yna
Uaddaf iacob fy mrawd ;" Oen. xxvii/4J.
k\\ Jiyn, medd batan, Fa fydd dyddiau |a-

sel ddwy ífordd lion y inae dy bervgl yn deb
o'th ddal, uaill ai tiwy iddo archolli dy ffvc
neu ynte lacau dy ofal yn dy rodiad ufiid
çar. Ac os gali y naill neu y llall, fe ry
ddyraod tost i th weddîau.

laf. Edrych gau hyny, ar ol y f
ddiwrnod, at ày ffydA Gweddio heb j
arfer ii'ydd sy debyg i saetliu, lieb edryck
le y disgyn y saeth ; a danfou llong lvtli
i'r mor, a pheidio meddwl am ei dyc'hw
iad. Yr wyt mewn gweddi wedi bod
ceisio gorchfygu gydaDuw, am wiamlawia
a'i gyminhorth

; ynawr, ymdi-echagymmj
ì orchfygu dy galou i ddisgwyliad tawel wi
Dduw, a hyder llawn yuddo. Wedi i leh,
aphat ddiweddu ei ympiyd cyhoeddus, y m
dranoeth yn sefyll i fyuy ac yn llefaru
hyn wrth y bobl a auasant gydag ef vn
ddyledswydd ddifrifol hono. <4 Gwrandew
fi, O Iudah, a thrigolion Ierusalem; cre
wch yn yr Arglwydd eicli Duw, ;t chwi
sicrheir; coeliwch ei brophwvdi ef. achw
tFynwch ;" 2 Cron. xx. 20. Felly, wedi
Harglwydd ddysgu i'w ddisgyblion wedd
y mae yn nesaf yn eu hannog i roddi eu hu
aiu a'u hachosion yn ilaw y Duw v gweJ
asantarno: Mat. vi. Yn wir, lieb hyn n
yw gweddi aughyffrediuol ond dadwJ
anghytìiedinol, yrydym yn gwatwar Du
ac fe fydd i'n gweddiau ein gwatwarninui
blegid ni ddaw dimffrwyth o honynt ]

eill yr heliwr fod heb ei swper, er i'w g^
1

redeg a ü'roeni yn dda ; os, pan ddel uw
ben yr ysglyfaeth, ni faidd gydio yndd
Yn awr, swydd fí'ydd yw cydioynyr adde
id, a chymmeryd gafael ar Dduw ; heb
liyn nid yw dy su uchel mewn gweddi oi
difudd a diddefnydd. O! a elli di yr
ddiried dy achos i'r cyfreithiwr, ar oì
agoryd iddo—a rhoddi d'y fywyd \n llaw
physygwr, trwy ganlyn ei gyfarwyddiada
ar ol mynegi iddo dy aíiechyd—ac ai
feiddi di auturio dy achos'yn llaw Duw, ;

01 ty wallt dy enaid ger ei fron mewn gwedd
Dyma ynfydrwydd mawr; ie, a pheclic
niawr—dwyn enw y Duw mawr dan an
mheuaeth trwy dy anghrediuiaeth. Pa ha
y meddyli di, na ddichon Hollalluogrwyd
neu na wna gwirionedd a íiyddloudeb, gyi
northwyo? Y mae ein Hiachawdwr y
trwm achwyn y cam y mae Duw yn gael i

ddwylaw y rhai y gaílai efe ddisgwyl' gwel
" Ac oni ddial Duw ei etholedigion, syddy
llefain arno ddydd a nos, er ei fod yn hir oe<

drostynt^ Yr wyf yn dywcdydi chwí
dial efe hwynt ar i'rys." ÍPa sicrwydd mw
a ddichon calon Cristion ddymuno^ na ga
Duw tfyddlawn? Etto, ycliydig sydd i'

cael, ar ol eu gweddiau am ymwared, allai

ddisywyl yu gysson am dan'o ; "üithr Ma
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B?n, pan ddel, a gaiff efe ffjdd ar y ddae-

Brî" Luc xviii. 7, 8.

Bil. Dy rodiad ufudd. Cynghor Solomon
pw, " Gwylia ar dy droed, pan fyddech yn
nyned i dý Dduw?" Luc xviii. 7, 8. y
Bhynglior innau yn bresennol i ti ydyw
Brch at dy droed wrth dtlyfod o liono. Ti

ìlli yn fuan wneuthur i ti dy hun fwy o

aiwed nag a ddichon yr holl ddiafliaid yn
iffern. Ni allant liwy nio'r lluddias dy

Bddîau a rhwystro eu dedwyddol dcly-

îhweliad hwy i'th fynwes. Ond ti elli yn

'uan dy hun. "Wele ni fyrhawyd llaw yr

Ärglwydd, fel na allo achub ; ac ni thrymha-

)dd ei glust ef, fel na allo glywed ; Eithr

ìich anwireddau chwi a ysgarodd rhyngoch
îhwi a'ch Duw ; a'ch pechodau a gucldiasant

;i wyneb ocldi wrthych, fel na chlywo ;" Eéà.

ix. 1, 2. Dyma yr hustungwr a wahana y
jyfeiílion agosaf

;" a wna i Dduw, y eyfaiil

roreu, sefyìl draw oddi wrth ei bobl a'u

jweddîau. Bydd mor ofalus, Gristion, ar

)1 ympryd, ag a fyddai gwr ar ol physygwr-
aeth cryf. Anwyd a gafíer yr awr hon,

nydig annhrefn yn dy rodiad, fe all fod o

janlyniad athrist. Cofia, megys y gadew-
ust dy wedcli'au, felly hefyd dy addunedau,

) flaen Duw. Fel yr wyt ti yn edrych am i

Dduw atteb y naili, felíy y mae yntau yn
ìisgwyl i tithau dalu y íleiìl. Tor dy add-

íwid i Dduw, a dyna ti yn ei ryddhau ef

l'tli law dy hun, o fod yn dy ddyled o un dru-

çaredd. Ynfydrwydd yw meddwl y geìli

ü rwymo Duw, a'tìi adael dy hun yn riiydd

PENNOD LT

Am y rhan erfyniolo Weddi, ynghyd â cìiyffelyh-

rwydd mewn pedicar peth, yn dal i fyny wrth
wedd/io üììi drugareddau ysbrydol a thymmorol.

Wedi myned drwy y gangen gyntaf yn y
gwahaniaeth, a dangos yr amryw ddulliau o

w^eddi ; sef, ein bod i arfer gweddi saethedig

% rheolaidd, unigol a chymdeithasol, ddirgel

si chyhoeddus, gyffreciinol ac anghyffredinol

;

ieuwn yn awr at yr ail gangen, i ystyried

amryw ddefnyddiau gweddi. Ac felly,

Grwecldi'o â phob rhyw weddi a deisyfiad,

jrw dwyn y cwbl o ddefnydd gweddi o fewn
Bylch ein dyledswycldau, heb adael clim allan

o'n gwedcl'iau a fynai Duw ei gael ynddynt.
Yn awr, yr amrywiaeth yma o ddefnyddiau
gwecldi, mae rhai yn tybied y gallant ei gael

yn nau air y testyn, gweddi a deisyfiad

;

ond ni seiliaf fi fy ymresymiad ar wahaniad
mor fanwl. Ni a ymfoddlonwn ar y rhan-

iad a wna yr apostol (Phil. iv. 6): "Ym
mhob peth mewn gwecldi ac ymbil, gyda
diolchgarwch, gwneler eich deisyfiadau chwi
yn hysbys ger bron Duw;" a l Thes.

xvii. 18: "Gweddiwch yn ddibaid." Ym
tohob dim diolchwch. Ym rahob uu o'r

lleoedd yma fe gynnwysir holl ddefnydd
gwecldi yn y dcìau hyn, deisyfiad a di-

olch. Y mae y rhai hyn fel ysgogiad dwbl
yr ysgyfaint yn sugno yr awyr i mewu ac
yn ei anadlu yn ol. Yn y rhan erfyniol o
weddi, yr ydym yn deisyf rhywbeth ar law
Duw ; mewn diolch, yr ydym yn rhoddi
mawl yn ol iddo am drugareddau a dcier-

byniasom ganddo. Dechreuaf gyda'r rhan
erfyniol o weddi, ac y mae yn hono dair

rhan, deisyfiadau am bethau da, deisyfiadau

yn erbyn drwg, a deisyfiadau am farn. Am
eirioliad, neu ymbiìiad dros ereill, ni a'i

gadawn i le aralí, clan y geiriau hyny, "Deis-
yfiad dros yr holl saint."

laf. Deisyfiadau am bethau da. Wrtli
hyn yr wyf yn meddwl yr ymbiliau a rydd
y Cristion at Dduw yn enw Crist, am ryw
ddaioni a roed mewn acldewid. Yn awr, y
mae pethau da yr addewid naill ai yn ys-

brydol ai yn dymmorol—yn perthyn i'n hen-
eidiau a'n hiachawdwriaeth dragwyddol,
neu ynte i'n cyrph a'n cyíiwr amserol yn y
bywyd hwn. Y faíh faes helaeth a hyn
sydd i'r Cristion i'w ddeisyfiadau rodio yn-
ddo. Canys y mae i dduwioldeb u addewid
o'r bywyd sydd yr awr hon, ac o'r hwn a
fydd ;" 1 Tim. iv. 8. Y mae y ddaear isod

i'r duwiol yn wlad addewid, er nad hi yw y
wlad a acldawyd yn benaf. Nid addaw y nef
iddo a wnaeth Duw, gan ei adael yma i'w

allu ei hun am ei gynnaliaeth allanol, nac
erchi iddo fyw wrth fíÿdd am ei enaid, ond
wrth ei synwyr am ei gorph. Na : y mae
yr hwn a addawodd " ras a gogoniant" wedi
dywedyd hefyd, " Na ettyl efe ddim daiohi

oddi wrth y rh&i a rodiant yn berffaith;"

tSalm lxxxiv. 11. Mae eu cynnaliaeth yma
wedi ei ddarparu, yn gystal a'u hetifeddiaeth

oddi yma. Yn awr, y cv/bl a wnaf yn y lle

hwn yw, rhoddi cwmpas i'ch llaw, er cym-
mhorth i chwi hwylio yn. dcliogel pan fj^dcloch

yn tueddu yn eich erfyniadau at unrhyw
bwynt o'r acldewid, pa un bynag ai am dru-
gareddau ysbrydol ai tymmorol. Ac fel na
redwyf chwi allan o'r iawn ddwfr, ar greig-

iau neu draethau, mi roddaf nodwydd y
cv.'mpas, a fynwn ei gymmhell arnoeh, i

gyffwrdd â maen tynu yr Ysgrythyr. Oddi
wrth ba uri nî a allwn gasglu cyífelybrwydd
pedwar plyg i'w arfer yn ein deisyíiadau am
fendithion ysbrydoi, ac am y rhai sy dym-
morol, ac liefyd anghyffelybrwydd triphlyg.

Ond yn gyntaf y cyffelybrwydd mewn ped-
war peth.

(laf.) Y mae yn rhaid i ti, wrth geisio y
naiil fel y Ilall, wedd'io men teimlad o'ifh

annheilyngdocl ; o blegid nid wyt yn haeddu
yr un. Pan yw Crist yn gweddìo drosom,

y mae efe yn gofyn fel dadleuwr am gyf-

iawnder, am ei fod wedi talu cyn ceisio ; ac
nad yw yn gofyn dim ond am ei lan werth.

Ond nyni, drueiniaid, cardotwyr ydym; a
rhaid i ui ofyn y cwbl yn uni«" fel elusen,
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am niai nid o'n pwrs ni y ceir arian y pryn-
iad. Nid oedd Duw y Tad chwaith yn
rhwym i roddi ei Fab, na'r Mab i'w roddi
ei hun, er ein hadferiad ni, y rhai oeddym
wedi syrthio trwy ein bai i ddwylaw cyf-
iawnder. Felly trugaredd yw yr unig ddadl
a elli di, sy bechadur, ei harfer gyda Duw.
Ti elli, gvda dyn sefyll ar dy deilyngdod

;

felly yr oedd Iacob yn holi am ei gyflog ar
law Laban ; ond pan y mae iddo a wnelo â
Duw, y mae yn newid ei ddadJ, ac yn troi

yn gardotyn. "Ni ryglyddais y lleiaf o'th
holl drugareddau di, nac o'r holl wirionedd
a wnaethoät a'th was;" Gen. xxxii. 10.

Felly Daniel, " Nid o herwydd ein cyfiawn-
derau ein hun yr ydym ni yn tywallt ein
gweddiau ger dy fron ; eithr o herwydd dy
aml drugareddau ;" Dan. ix. 18. Nidoesun
feudith mor fawr nad ellir ei chael trwy y
ddadl o drugaredd, nac yr un mor fechan
bod ni yn ei haeddu. Gan hyny, os mynit
ofyn un peth ar law Duw, addef nad wyt yn
haeddu dim. Dyna y pryd yr ydym addas-
af i dderbyn pethau mawrion gan Dduw,
pan fyddora leiaf yn efn golwg ein hunain

;

ac agosaf i'r goron, pan farnom ein hunain
yn annheilwng o'r grawen. Fe ddygodd y
Pharisead balch ei gyfiawnder at Dduw ; a
chafodd ei bechod yn rhwym arno i fyned
adref ; dygodd y p'ublican yntau ei bechod,
a rhyddhâd a chyfiawnhâd a gafodd i ddy-
chwelyd. Dyma y modd y mae Duw yn
croesi ei ddwylaw, fel Iacob, wrth roddi ei

fendithion.

(2il.) Yn y ddau achos y mae yn rhaid i ti

weddio mewu fíydd ; o biegid y mae ben-
dithion ysbrydol, a'r rhai tymmorol wedi eu
haddaw ; ac am hyny yr wyt tithau i gredu
y bydd Duwyn fíyddlawn a manwl i gyf-
lawni yr addewidion lleiaf, sydd yn perthyn
i'r bywyd hwn, fel y rhai mwyaf pwysfawr
sydd yn perthyn i'th iachawdwriaeth. Yn
wir, y mae efe yn addaw bendithion ysbryd-
ol yn eu sylwedd eu huuain ; fe rydd ras a
gogoniant ; ond am fendithion tymmorol, fe

a'u rhydd naill ai yn eu rhyw ai eu gwerth.
"Ni ettyl efe ddim daioní." Ac efe sydd
addas i farnu pa bryd y bydd rhyw fwyn-
iaut tymmorol yn dda i ni, a pha bryd y
rhyw rodd arall yn well yn ei le. Oddi
yma y mae y drefn hono yng ngweddi ein
Harglwydd, i weddio yn gyntaf, " Gwneler
dy ewyllys," cyn gofyn, " Dyro i ni heddyw
ein bara beunyddiol." Ond yr un yw y sel

sydd yn sicrhau addewidion tymmorol, ag a
esyd efe wrth rai ysbrydol. Ei wirionedd
a'i fFyddlondeb ydynt mor rwym i gyf-
lawni addewidiou tymmorol, yn ol eu ham-
mod â'r lleill. Ac am hyny y dylem ymor-
phwys mor hollol ar ei ofal a'i ragluniaeth,
am ein cadwraeth yma, ag am ein hiachawd-
wriaeth yn ol hyu. Pe amgen, fe fuasai
Duw yn colledu ei bobl, wrth wahardd eu
gofal pryderus am bethau nad oedd yn

meddwl eu cadw dan ofal ei ragluniaetH*
hun. Ond sicr yw, gan ei fod yn erchi
beidio gofalu am ddim ; ond ym mhob pe
i wneuthur ein deisyfiadau yn hysbys ger
fron ef, nad yw efe yn meddwl eiu collec
wrth ein hesmwythau ; ond y mynai e
wrth hyny i ni ddeall a chredu ei fod

jyndwyny gofal arno ei hun, ac y rhyc
efe yn ganlyniad ei waitli, gyfrif llawn c

ofal a'i ffyddlondeb, yn trefnu y cwbl er e;

lles buddiolaf.

(3ydd.) Y mae yn rhaid i ni uno ein hyn
gais ein hunain,yn yr arferiad o bob moddio
gyda'n gweddiau, pa un bynag ai am fei

dithion ysbrydol ai tymmorol. Nid oes
gardotwyr diog gael un gardod wrth ei

drysau ni. " Hyn a orchymynasom i chw
Os byddai neb ni fynai weithio, na ch
fwyta chwaith ;" 2 Thes. iii. 10. Ac yn si(

ni rydd Duw byth groesaw wrth ei ddrws
hun i neb o fath y bobl y mynai i ni c

nacau wrth yr eiddom ni. Mae yn rhaid
ni weddio dan geisio dyhysbyddu y 11on
neu fe sudda er ein gweddiau. Ai cynna
iaeth dymmorol wyt ti yn ddeisyf ? gwedd
a gweithiau, neu ti elli weddio a newynu. .

wyt ti yn meddwl gosod Duw ar waith, t\

yr wyt ti dy hun â'th law yn dy fynwes
Y mae y ddwy ddiareb hyny yn hynoí
"Llaw y diwyd a gyfoethoga ;" Diar. x. 4,

adn. 22, " Bendith yr Arglwydd a gyfoet)
oga ; ac ni ddwg íiiuder gyda hi." r hw
a weddia, ond a esgeulusa ddiwydiwyd*
nid yw ar y fíbrdd i gyfoethogi. A'r h*
sy ddiwyd, ond heb weddio, fe eill gyfoetl
ogi, ond ui chaiff mo'r feudith gyda'i gy
oeth. Oud y neb a gafíb gyfoeth trv»

weddi ddiífuant mewn cyssylltiad â'i dd
wydrwydd, y mae yn gyfoethog trwy fendil

Duw ; ac ni chaiff mo'r blinder y mae y by<

olddjn yn ei drysori ynghyd â'i arian.

er na chaffo dda byd, y mae er hyny d*

fendith Duw, yr hon a'i syfoethoga ps

fyddo heb ddim arian yti ei bwrs. Dr.

chefn, Ai rhyw fendith ysbryAol wyt ti )
ei gofyu ? A ddymuuit ti wybodaeth f v,

ym mhethau Duw? Na ddisgwyl id<

ddisgyn i'th feddwl heb lafur. Yr oec

Daniel yn chwilio llyfrau, yn gystal ag }
gweddio (Dan. ix. 2) ;

yr oedd ei lygaid )
awr ar ei lyfr, ac yu y man wedi eu codi i

nef mewn gweddi. " Llawer a gynniwei
iant, a gwybodaeth a amlheir;" Dan. xii.

Y mae hi i'w chael trwy redeg o'r nai

foddion i'r lla.ll. Fel y mae llong marsiai

dwr yn cael peth o'i llwyth mewn un portl

ladd, a pheth mewn un arall ; felly y mae
Cristiou yn cael peth goleu mewn pregetl

peth mewn ymdiíiddan, peth mewn un dd;

ledswydd, a pheth yn y lla.ll. A'r hwn
ymarfera âg un, ond trwy ddiogi a esgeu

usa y lleill, ni wna ond cadw ei boen i go)

y budd. Y mae Duw yn egluro ei hui

weithiau mewn un ddyledswydd, weithi»



A PHOB RTTYW TTEDDT. 677

mewn un arall, i'r diben o gadw y cwbl yn
eu bri fel na thaflom ymaith yr un.

1 (4ydd.) Y mae yn rhaid i'n deisyfìadau

&ni y naill rodd fel y lla.ll gael eu pereiddio

ft diolch. " Gyda diolchgarwch gwneler
eich deisyfiadau yn liysbys ;" Phil. iv. 6, a

1 T/ies. v. 18: "Ym mhob dira diolchwch."

A wyt ti yn gwedd'ío ara ffafr Duw a'i

gariad? Bendithia Dduw am dy fod lle

^ellir ei gael, ac nid yn uffern, tu hwnt i

obaith a chymmhorth. Ai iechyd wy t ti yn
fei ddymuno ? Bendithia Dduw am einiôes.

" Trugareddau yr Arglwydd yw na ddarfu
fcm danom ni ;" Galar. iii. 62. Ni ddichon
un cyflwr ar y ddaear fod mor ddu, nad oes

tfiyw lygeidyn gwyn ynddo—rhyw gymmysg
o drugaredd yn gydblethedig. Tywyllweh
pur, heb ddim o orlliw ti ugaredd, yn uffern

yn unig y mae i'w gael. Na thyred ynte i

weddio heb fod genyt rywbeth i ddiolch ara

tlano hefyd. Megys y mae gan Dduw law
agored i roddi, felly y mae ganddo lygad

kgored i weled, pwy sydd yn dyfod at ei

ddrws, ac i wahaniaethu rhwng y cardotyn
diolchgar ac anniolchgar. A rydd Duw
shwaneg, lle y mae yr hyn'a roddodd efe

eisoes wedi myned yn ofer ? Yn wir y mae
òîe yn ddaionus i'r rhai anniolchgar a drwg,
tmd nid« attebiad grasol i'w gweddi'au yw
hyn, ond gweithred o'i ragluniaeth gyffred-

inol ; o'r hyn ni bydd iddynt fawr o gysur,

ban ddel tiriondeb ei ragluniaeth mewn
barn i'w herbyn i fwynhau eu pechod, a
thrymhau eu poen.

PENNOU LII.

Yn cynnwys anghyffelybrwydd a gwahaniaeth tri-

phlyg, a ddylid ei wneuihur wrth ffurfio ein deis-
1 yfiadau am ryw drugaredd ysbrydol ac un
i dymmorol.

Yn awr y canlyn anghyffelybrwydd triphlyg,

k ddylera edrych ato wrth ffurfio ein deis-

yfìadau ara roddion ysbrydol a thymmorol.
1

laf. Y mae trugareddau tymmorol i'w

iymuno yn benaf, er mwyn yr ysbrydol

;

bnd y rhai ysbrydol er eu rawyn eu hunain,
[ac nid er mwyn ennill tymmorol. Yn gynt-
af, Bendithion tymmorol i'w dymuno yn
benaf, er mwyn yr ysbrydol, nid er eu mwyn
pu hunain. Y mae yr ymdeithydd yn dy-
muno march, nid er mwyn y creadur yn
ffymmaint a chyfleusdra y daith y mae efe

arni. Felly y dylai y Cristion, os gweddia
«.m bethau tymmorol, eu dymuno fel cyn-

porthwyon yn ei ffordd a'i daith i'r nef.

íNid wyf yn dywedyd fod yn anghyfreith-
lawn gweddio am einioes, iechyd, a chysur-
pn ereill y bywyd hwn, o herwydd y cyf-

ìddasrwydd sydd ynddynt at ein naturiaeth,
kc i gyflawni ein diffygion allanol ; ond eu
riymuno er mwyn yr hyn yn unig sydd isel a

salw iawn. Nid jw diîim ond cri y crendnr.

Y mae y cigfiain yn llefain fel hyn, a holl

fwystfilod y maes yn ceisio eu bwyd gan
Uduw. Hyny yw, y maent yn dynmno cyn-
naliad eu bywydau, ac yn cwyno pan fydd-
ont raewn eisieu o'r hyn sydd reidiol er eu
cadwraeth. A chan na wnaethpwyd y
creaduriaid hyn i ddim cyrhaeddiad uwch
nag yw y mwynhâd o'r fath dfìaioni bach ei

sylwedd, y maent hwy yn cadw deddf eu
creadigaeth. Ond yr wyt ti yn greadur
deallol, a thrwy dy enaid anfarwol, sydd o
sylwedd ysbrydol, yr wyt yn gâr mor agos
i angylion y nef ag ydwyt, trwy dy ran
waelaf gorphorol, i'r anifeiliaid. Ìë, yr wyt
yn gyfathrachwr i Uduw dy Wneuthurwr,
nid yn unig wedi dy wneuthur ganddo ef,

fel y maent hwythau, ond iddo ef, yr hyn
nid ydynt hwy. Efe yw dy ddaioni penaf
di ac am hyny yr wyt yn ei ddianrhydeddu
yn ddirfawr, a thi dy hun hefyd, os gelli

eistedd i lawr y tu yma iddo, yn dy ddy-
muniadau. Nihil bonum sine summo bono
=Ni ddylai dim fod yn dda yn dy olwg heb
Uduw, y daioni penaf. Non placent tibi

mea, sine mecum ; nec tua mihi sine tecum=
Fel hyn y dylit ddywedyd a gweddio, Megys
nad yw yr eiddof, Arglwydd, yn dy foddio

di, heb i ti fy nghael i fy hun, felly ni wna
yr eiddot tithau mo'm boddio innau, hebot
ti. Yn awr, nid yw yr ysgogiad rheolaidd

yma, wrth ddymuno pethau amserol, ddini

i'w gael mewn un galon, ond hono y cafodd
ei holwynion—galluoedd a chynneddfau wyf
yn feddwl—eu gosod yn eu lle gan law
dwyfol ras. Y mae dyn yn ei gyflwr llygr-

edig yn ail i Nebuchodonosor wrth ei borfa
;

y mae ganddo galon anifail, nad yw yn
chwennych dim yn rhagor na boddhâd
i'w blys anianol hi. Ond pan adnewyddir
ef trwy ras, yna y raae ei ddeall yn dychwel-
yd ato, trwy yr hyn y galluogir ef, pan yn
gweddio am bethau tymmorol, i godi ei

ddymuniadau i radd uwch, a diben ardderch-
ocach. A yw üafydd yn ei glefyd yn gwedd-
io am ryw faint o chwanegiad amser at hyd
ei oes? Nid o gariad ffol at y byd hwn,
na'i fwyniant anianol, y mae hyny yn tarddu;

ond o ddymuniad ar ei gael yn barotach i

daith angeu. " Paid â mi, fel y cryfhawyf
cyn fy myned ac na byddwyf mwy ;" Salm
xxxix. 13. A yw yn gysur ganddo obeithio

y caiff aros yma yn hwy? Nid yr un o
bleserau y byd anianol hwn sydd yn ennyn
y llawenydd yma yn ei galon rasol, ond y
cyfle a gaiff efe trwy hyny i foliannu Uuw
yn nhir y rhai byw. "Gobeithia yn Nuw,
canys etto y moliannaf ef, sef iachawdwr-
iaeth fy wyneb, a'm Uuw ;" Salm xliii. 5.

Y mae gan y Cristion archwaeth mor deiml-

adol ag un arall, i brofi melusder rhyw rodd
dymmorol; ond trwy fod ei galon yn ys-

brydol, ac felly yn gydnabyddus â mwyniant
amgenach, mae yn deisyf, gyda Luther, ar i
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Dduw beidio ei droi ymaith â'r plisg liyn o
fendithion. 0! mor anaml yw rhai a
wedd'íant fel hyn am bethau tymmorol!
Chwilena clros eu chwantau y niàe v rhan
fwyaf wrth weddio am danynt. " Yr ydych
yn gofyn ar gam, fel y galloch eu treuìio ar
eich melus chwantau ;" lago iv. 3. Y mae un
yn glaf, ac yn gweddio am iechyd, fel y
gallo fyned drachefu at ei ddiod, neu but-
einiaid. Un arall yn ddiblant, y mynai
gaei etifedd i ddal i fyny rodres a gogoniant
ei dý, ond nid i feitlirin'un at deulu Cristyn
y byd. Mynai y trydydd fod yn r mwy
yn y byd, ac i ba beth f Fe allài, wedi cyr-
haedd mwy o allu, mai i ddial yn llwyrach
ar ei elynion sy'n awr o'i afael. Ac ereill, sy
heb ddwyn bwriad mor ddrygionus gyda'u
haberth, nid edrychant er hyny ddim uwch
na'u boddhâd anianol, yn y mwyniant a
ddymunent, fel y mae yn amlwg wrth eu
hymddygiad ar ol ei gael. Y morwyr yn y
dyinmestl, "gwaeddant ar yr Argíwydd"
yn eu cyfyngder (&cvii. 28), ac wedi cael
eu bywyd fel y dymunent, "yna y llawen-
hânt am eu gostegu," a dyna eu neges a'u
liymgais â Duw wedi darfod ; arwydd egiur
eu bod yn hunauol ac anianoí yn eu gweddi
îim dawelwch, am nad ydynt yn ei ddefn-
yddio i ddiben ysbrydol. Yr hyn sydd yn
peri i'r Salmydd dori allan i'r dymuniad
grasol hwnw, "0! na foliannent yr Ar-
glwydd am ei ddaioni!" adn. 31. Ond
llawer fneiddiach etto yw gweddio am rodd-
ion ysbrydol, er mwyn rhyw fudd tymmor-
ol a ddisgwylir gael oddi wthynt. Fel
hyn y dymunodd Simon y swynwr ddoniau
yr Ysbryd Glân, fel y byddai yn r o enw
a pharch. Ac onid oes rhai am gael yr
efengyl i'r gymmydogaeth, i gael o honynt
hwy geiniog ryw fodd oddi wrthi ì Ac
ereill a weddi'ant am gymmhorth yr Ysbryd
Glân, dan lygadu eu clod eu hunain drwy
hy rjy> gan halogi yn ffiaidd bethau sanct
aidd yn nilyniad eu chwant! O! wael-
waith erchyll ! megys pe ceisiai un addurn-
wisg brenin, i gau safn lfwrn ft hi ? "Dyma,"
fel y dywedodd Awstin "gwneuthur Duw
yn ystôl, i ni ddringo ar gefn y creadur."

Yn ail. Y beudithion ysbrydol hyny sydd
yn hanfodol i'n hapusrwydd, ac yn anheb-
gorol an^enrheidiol i'n hiachawdwriaeth,
yr ydym i weddio am y rhai hyn a thaeriu-
eb diball ; sef maddeuaut pechod, cariad, a
íFafrDuw, agrasusau sancteiddiol ei Ysbryd.
Bod yn oer neu yn ddiofal yn ein gweddiau
am y rhai hyn, sv ddrygioni mawr. Y
mae yr addewid o'n plaid yn â taerineb
mwyaf : "Ceisiwch yr Arglwydd a'i nerth

;

ceisiwch ei wyneb ef bob amser;" &alm cv.

4. "Yr hwn sydd yn ewyllysio, cymmered
ddwfr y bywyd yn rhad ;" Dad. xxii. 1 7.

Tantum possumus in negotio rdi'jìoai*,

çuantum volumus—" Y mae y llywydd mewn
crefydd yn cyfatteb i'r ewyllys." Ond y mae
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I
yn rhaid i'n gweddíau am fendithion

tjf

I

morol fod gydag ymddarostyngiad heb der
fyn i ewylîys Duw, o herwydd eu haddai
yn ammodol Yr addewid ýw sail ein ítydd

I

gan hyny, rhaid i oruwchaileilad ein gwedd
íau beidio taflo drosti. Ilyn oedd pechoc

,
Israel: "Pwy a ddyry i ni gig i'w fwytd

I

tfitm. xi. 18. Yr oedd Duw yn wir'wed
!
addaw eu porthi yn yr anialwch, ond nid

|

rhoddi iddynt bob dysglaid a chweunycha
eu blys afreolus. Ac am hyny, pan waedd
asant aiu gig, yn eu hanfoddlonrwydd
ddaiparÌAeth Duw, hwy gawsautea dmun
iad, ond â ehwerwder i'w ganlyn: "Tra yi
ydoedd y bwyd yn eu safnau, digllonedcl
Duw a gynneuodd yn cu hcrbyn hwynt, a<

a laddodd y rhai braaaf o hònynt;" Saln
lxxviii. 30, 31. Fel hyn y porthwyd y rha
hyn i'r lladdfa, a'r bwyd a or-ÍÌysiasant
O! gwylia rhag deisyfiadau pennodol am
unrhyw fwyniant tymmorol, ouid e, ti

ddeisyfi wi'alen i'th gefu dy hun. Ehaiò
oedd i Eahel gael plant, onid e, hi fvdda
farw

; o'r diwedd cafodd ddau ; ond 'hi

farw wrtli esgor ar yr olaf. Cymmhwyt
oedd dywediad un wrth ei wraig, yr hòi
oedd yn dra awyddus am fab, ac a gafodd ur
o'r diwedd, ond nid un o'r rhai callaf
"Wraig," eb efe, "ti fuost dra awydduí
am fachgen ; ac yn awr y mae genyt un
fydd yn fachgen o hyd." Cyfiawn y gal
Duw osod rhyw argraph o'i g ar y rhodc
hono, a pha un yr ettyb ef ein gweddiat
pennodol ni. Och ! pa ham y byddai raid
ni gael y peth a fydd raid i ni ei golli, nei
na chawn mo'i fwynhau tra y mae yn eh
meddiant ?

3ydd. Y mae y bendithion ysbrydol hyny
sy hanfodol i ddedwyddwoh y Cristion, i'^

ceisio â dymuniadau diderfyu. Nid dyro
mi hyn a hyn o ras, ac ni 'flinaf mo liouoi

am ddim yn rhagor. Na, y mae Duw yi
rhoddi ychydig o ras, nid i gau ein geneuau
ond i'w agor yn fwy am chwaueg. A(
etto, och ! mor ffol resynol yw llawer yn hyi
o beth! Y maent yn foddlawn ar gyìn-

maint o grefydd ag a'u ceidw, megys halen
rhag myncd yn ddrygsawrus, gau bechodai
gwaradwyddus, yn tìroenau eu cymmydog
ion; nen, rhag teimlo íHangell cydwyboc
boenydiol—yn debyg i blant ysgol, na ofal

ant am ddim mwy o'u gwers nag a fyddí
raid i ochelyd curfa. Och ! ui thal hyn mo'
alw yn ddymuno. Dy air da oddi allan, a'tl

lonyddwch oddi mewn, yr wyt ti yn eu dy
muno ; a'r rhoddion ereill er mwyn cyr
haedd y rhai hyn. Y dyn a yr werth grai

ni chyfrif ei fod yn cael digon, nes e

digoner o hono mewn gogoniant. Fe gafodc
Paul fwy na llawer o'i frodyr, etto, y mae yi

gweddio ac yu ymestyn mor cíaer aiìi chwan
eg, a phe buasai hebddim : Phil. iii. 13, 14

Ond am gysuron tymmorol, yr ydym i gyf
yngu ein dymuuiadau, a plieidio lJedi
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rpliau ein serchîadau yn llawn, with eu

ìisio. Y mae calon rasol mor ofnus rhag

iel gormod o'r rhai hyn ag yw rhag cael

iy fychan: "Na ddyro i mt na thlodi na
iyfoeth; portha fi â'm digonedd o fara;"

ia,\ xxx. 8. Yr wyf yn meddwl nad oes

11 gwir Gristion na roddai ei Amen yn sir-

1 wrth y weddi yma o eiddo Agur—yr wyf
ì sicr y dylai ef. Dyna y tý yn y lle goreu,

r heb fod yn rhy uchel ar y bryu noeth-

nn, nac ychwaith ar y gwaelod cleilyd. Y
ae natur y rhoddion tymmorol yma yn
íigon i argyhoeddi dyu deallgar mai y
'fiwng canol sydd oreu. Nid marsiand-

eth y Cristion ydynt hwy i fod, ond ei

lasarn (ballast), ac am hyny nid ydynt i'w

fciuno at lwytlio y llestr, ond i'w chadw
i gydbwys. Nid ei ran ydynt—y nef yw
>no— ond ei arian traul ar ei daith tuag

;i. A phwy, os bydd yn synwyrol, a ddy-

unai ddwyn mwy yn ei gylch, ar daith,

ìg a ettyb i dalu ei gostiau?

PEN^NOD LITI.

m wrth-ymUUad, neu y modd y mae i ni ymlil

yn erbyn drwg—dan bump o benau.

R ail gangen yn y rhan erfyniol o weddi
w gwrth-ymbiíiad, yra mha un yr ydym yn
îisyf ar Dduw, er mwyn Crist, droi ymaith
m ddrwg a deimlwn, neu a ofnwn, aosod-

yd, neu a fygythiwyd, amom. Felly,

wrth-ymbiliad yw drwg. Yma mi gaf

íangos yn f}rr y drygau i ymbil yn eu her-

yn, a'r rnodd y dylêm ffuríio ein deisyfiad-

i rhagddynt. Dau air a gynnwys ynddynt
ob drwg—Pechod, neu ddioddefaint.

laf. Pechod. Hwn yn wir yw drwg y
rygau

;
yn erbyn pa un yn benaf y mae i

i ollwng saethau ein gweddiau. Dyrna yr

uig beth sydd yu ddrwg yn ei natur ei hun
-drwg yw dioddefaiut i'n teimladau ni, yn
ytiacli nag ynddo ei hun. Ac y mae ein

ioddefiadau yn cael eu bod â'u pwys llidio»

ddi wrth ddrwg ein pechodau. Oni buasai

echod, ni fuasai dim dioddef ; a lle y mae
wnw wedi marw, nid yw y ílall i'w gael.

íid oes dim gofid yn y nef, am nad oes yno
dim i'w pechu. Y mae y rhai hyn, fel

efeilliaid, yn byw ac yn marw ynghyd.
Os drwg a wnei, pechod a orwedd wrth y
rws;" Ìiyny yw, os rhoddi le i ddrwg
echod, disgwyl y drwg o ddioddef. Yn
wr, mewn pechod, y mae dau beth i ymbil
w herbyn—euogrwydd a halogrwydd.
(laf.) Euogrwydd; yr liwn yw eíFaith

.aturiol a chanlyniad pob pechod. Pa bryd
>ynag y gwneir dim ar sy groes i gyfraith

)uw, y mae yuo euogrwydd yn cymmeryd
le, fel y mae y creadur yn dyfod yn ddar-
styngedig ig Duw. Ac nid yw yr euog-

wydd yma yn gwisgo ymaith gan amser,

ond yn aros yn rhwym ar y pechadur, ncs

y rl'iyddhao Duw ef drwy ei drugaredd

fadde'uol yn ei gweitìirediad. Felly, er bod

y weithred o bechod yn ddibara, ac yu
myned heibio yn ebrwydd, etto, y niae y cre-

adur yn rhwymedrgaéth ei anwiredd, a'r

gadwyn yina o euogrwydd yn ei ddai fel

carcharor i gyfiawnder dwyfol, hyd oni

chafíb faddeuaut drwy gred fywiol a dy-

chweliadol at Dduw. Yn debyg i ddrwg-
weithredwr, yr hwn er nad y w, yn ebrwydd
wedi y eîthred, yn cael ei ddal a'i farnu,

etto, y mae yn aròs yn ddyledwri'rgyfraith

pa le bynag y byddo, hyd oni allo gael

gwarant ryddhâd. Yn awr, a oes achos i

mi ddywedyd rhywbeth, i osod allan gyflwr

alaethus enaid dan euogrwydd, er mwyn
eich cyfFroi i ymofyn am ei symmudiad?
Nid oes un mynydd mor drwm ag yw euog-

rwydd y pechod lleiaf i gydwybod deffröedig.

Gwell fyddai bod ysbrydion yn ymrodio

yn dy d, nag euogrwydd yn dy enaid. Os
yw dy gydwybod yn dywedyd i ti dy fod

mewn r'hwymedigaeth anwiredd, nis gelli

lai na bod hefyd mewn bustl chwerwder—

y

maent yn canlyn eu gilydd: Act. viii. 23.

Baich yw euogrwydd nas dichon y creadur

sefyll dano, na'i daflu ymaith. Y mae un
yn ei gyfíeìybu i ànifail a frathir gan gac-

ynen ; mynai redeg gan ei boen, ac etto y
mae yn glynu yuddo. Mae hwn yn pigo ei

enaid, fel draenen yn y cnawd, ac ni edy

iddo orphwys y dydd na chysgu y nos ; y
mae yn troi ar ei wely fel Regulus yn ei

faril â blaenau hoelion drwyddo ; nid oes un
cwr esmwyth iddo i'w gael. Hyn a bair

iddo ofni pob clefyd a ddel i'r dref, haint

neu frech, rhag ícldo ymaflyd ynddo, a'i

ddwyn trwy angeu i farn. Ei euogrwydd a
wna iddo dybied pob perth yn ddyn, a phob
dyn yn genbadwr diaîedd dwyfol, i'w ladd

ef. Y nod a osododd Duw ar Cain euog

(Gen. iv. 15), yn ol barn amryw esbonwyr,

oedd c;\lon grynedig, yn dangos ei hun trwy
ei wynebpryd hylldrwm, a'i agwedd gy-

thryblus. À'r lle hwnw (adn. 1 2), " Gwib-
iad a chrwydriad fyddi ar y ddaear," mae
cyfieithiad y Deg a Thrigaiu (Septuagint) yn
ei ddarllen fel îiyn: "Ti a fyddi yn ochi

ac yn crynu ar y ddaear." Nid oes na
llewyg nac achreth a deifì y corph i'r fath

anuíírefn, ag y teifl pechod yr enaid.

Yn awr, wrth weddio yn erbyn euog-

rwydd ac am faddeuant, sylwa ar y pethau

a ganlyn :

—

laf. Gweddi'a gyda theimlad dwfn a galar

am dy bechodau. Y ddwliaith waethaf

mewn gweddi ywT eiddo y galon, pan fo hi

yn ddideimlad o'r pechod a achwynir i'w

erbyn, ac o'r drugaredd a ofynir. Nid oes

dim a galeda galon Duw yn erbyn ein

gweddi yn fwy na'n caledwch wrth weddîo;

ac nid oes y fath ffordd i doddi ealon Duw
i dosturi, a bod ein calonau yu toddi i drist-
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wch. Yr hwn a fynai i ni roddi "gwin i'r

rhai trwm eu calon " (Diar. xxxi. 6), y mae
ef ei huu yn ddiau yn cadw ei lestr gwin
melusaf—yr addewid o drugaredd faddeuol
wyf yn feddwl—"i fywhau calon y rhai

cystuddiedig ;" Esa. lvii. 15. Y mae deigryn
yn y llygad am becliod yn adduino y cread-

ur yn well ua gem yn y glust ; a i weddi yn
fwy uag un harddwch ymadrodd. Tra bu

y publican yn curo ei ddwyfron ei hun, efe

a wnaeth ei ffordd i fynwesDuw ; a chafodd
fyned adref yn wr rhydd. Ünd a f\ dd i

dywalltiad gwaed Crist ddwyn prawf o
faddeuant i ti na thywellti ddim dagrau dy
hun am dy becliod ì Y gwirionedd yw,
yma y mae yr anhawsdra yn sefyll ; nid pa
fodd i gynnhyrfu Duw, ond pa fodd i gael

calon y peehadur wedi ei thyrameru. Mwy
anhawdd yw cael y creadur i deimlad o'i

bechod, na chael syramud y baich gan Dduw
maddeugar pan ei teimlir. Erioed ni bu
meddyg calon dyner yn barotach i gau y
wyth'ien, a rhwymo archoll ei glafddyn lles-

meiriol i fyuy pan fo wedi gwaedu digon,

nag yw üuw trwy ei drugaredd faddeuol i

esmwythau ar ysbryd trallodus pechadur
argyhoeddedig. Un rheol a roddodd ef i'w

weision, wrth drin eu cleifion ysbrydol, yw
gochelyd gwaedu pechaduriaid druain yn
rhy drwm â llymder gormodol, rhag i ys-

brydoedd eu ffydd gael eu gwanychu yn rhy
bell :

" Digon i'r cyfryw ddyn y cerydd
yma," &c. Yn gymraaint ag y dylech yn y
gwrthwyneb yn hytrach faddeu iddo, a'i

ddiddanu, rhag llyngcu y cyfryw gan ormod
tristwch ;" 2 Cor. ii. 6, 7.

2il. Cyfiawnhâ Dduw yn yrholl ddangos-
iadau o'i g am dy bechodau. Yr wyt o

bossibl yn dwyu nodau o'i gerydd yn dy
gnawd mewn rhyw farn allanol ; neu yr
hyn sy waeth, ei ddychrynfeydd wedi ym-
aflyd yn dy enaid ; ac fel saethau gwenwyn-
ig yn brathu ac yn poeni dy gydwybod.
Cydnebydd mai cyfiawn yw efe ; a bod yr hyn
oll a ddaeth arnat "yn llaina'th anwiredd;"
Ezra ix. 13. Y ffordd i attal dyrnod marwol
ei fwyell ef yw cusanu y fraich a'i cyfyd.

Cyfiawnhâ ei gyfiawnder, a thi a fyddi ar y
ffordd i'w drugaredd dy achub. Y mae i ti

addewid o'th ochr :
" Os ymostwng eu calon

ddienwaededig, a'u bod yn foddlawn ara eu
cospedigaeth, miunau a gofiaf fy nghyfam-
mod ;" Lef. xxvi. 41, 42. Fe gymmerodd
Dafydd y ffordd hon ac a lwyddodd :

" Yr
wyf yn cydnabod fy nghamweddau ;" Salm
li. 3. A pha hara y mae ef mor ewyllysgar

i gyfaddef ei ddrwg o flaen Duw ? gwelwch
adn. 4. " Fel y'th gyfiawnhäer pan lefer-

ych, ac y byddit bur pan farnech. Efe a

fynai i'r holl fyd wybod nad oedd Duw yn
gwneuthur cam âg ef yn y barnau a rodd-

wyd arno. Arno ei hun y mae yn bwrw y
bai yn hollol.

3ydd. Gwylia rhag cadw gafael yn dy

chwant wrth weddio ; bydd sicr o ymwrtho
â'r hyn a fynit i Dduw ei faddeu. Ni syroîJ
ef mo'reuogrwydd, tra y croesawi diy pecb
od. Pa frenin a faddeuai fradwriaeth y M
sydd am barhau yn fradwr ì Ynfydiwyd
erchyll yw dymuno i Dduw ddileu yrhyn

j
wyt ti am ei dilyn. Cystal fyddai i ti síafl

allan, a gofyu cenad i bechu yn ddigosp
;

herwydd y mae Duw yn dealí iaith dy galoi
ac ni raid iddo wrth dy dafod i fod y
ddeonglydd. Y mae rhai tywysogion we<
cam osod eugwên er eu mawr uiwed ; mefl
yr ymherawdwr Leo Arraenius, yr hwn"
faddeuodd i'r anghenfil hwnw o anniolcl
garwch— Michael Balbus; ac ar yr un nos

waith ag y rhyddhawyd ef o'r carchar,
laddwyd ganddo. ünd nid yw y Duw ma*
yn agored i gamgymmeriad yn ei lywodi
aeth ; erioed ui chafodd rhagrithiwr fadc
euant yn rhith sant. Fe a'th eilw wrth d
iawn enw, er i ti ddyfod ato ar ddull u
edifeiriol. " Tyred i mewn, gwraig Iert

boam," ebe y prophwyd : 1 Bren. xiv. 6. I

mae rhagrith yn llcn rhy deneu i ddall
Uygaid yr Hollalluog. Ti elli roi dy lygai

dy hun allan fel na welych di ef ; ond byt
nis gelli attal ei lygaid ef i'th ganfod di. .

thra bo Duw yn ei garu ei hun, y mae y
rhaid iddo gasau y rhagrithiwr ; ac os ý
yn ei gasau, yn sicr ni faddeu efe iddo. Y
un yw yr hwn a gafodd faddeuant a'r d
ddichell :

" Gwyn ei fyd y dyn ni chyf iif 3
Arglwydd iddo aniredd, ac na bo diche
yn ei ysbryd ;" Salm xxxii. 2.

4ydd. GwnaGristyn unig ddadl. Tn
garedd anadnabyddus yn y cyfammod cyntí

yw maddeuant pechod. Gwna hyn, a l>yd

fyw ; os pechi, byddi farw, oedd y cwbl c

gynnwysiad ; nid oedd le i ail gynnyg wrt
hwnw. Cyfammod yr efengyl yw ein huni

astell, ar ba uu y gallwn gael y làn ar ol ei

llongddrylJiad gresynol. Y mae y cyfan
mod hwn wedi ei selio yng Nghrist

;
yr hwi

yn ol y cyttundeb â'i Dad, a gymmerodd arn

ei hun atteb i ofynion y gyfraith, ac a lwy
gyflawnodd y gorchwyl ; ar yr hyn y ma
yr efengyl yn cael ei phregethu, a maddeu
ant yn cael ei addaw i bawb a edifarhânl

ac a gredant ynddo :
" Hwn a ddyrchafod»

Duw â'i ddeheulaw, yn Dywysog, ac yi

Iachawdwr;" Act. v. 31. " Hwu a osodod<

Duw yn iawn, trwy fl'ydd yn ei waed ef

:

Rhuf. iii. 25. Megys gan hyny y mae Cris

wrth eirîol dros droseddwyr, yn dwyn c

waed i'w arddangos ger bron Duw fel gwert

y maddeuant y mae yu ei ofyn iddynt

felly y gelli dithau ddwyn yr un gwaed y
llaw dy ffydd wrth weddio ani faddeuai

o'th bechodau ; canys " heb ollwng gwae

nid oes maddeuant ;" Heb. ix. 22: Y m*
i graffu arno yn fwy, ara fod llawer trw

auwybodaeth, a rhai trwy egwyddor ddrwj

yn ymgyfeirio yn eu gweddiau at ddaioni

thrugaredd Duw vn ddigyfrwng. Gofyi
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h iddynt pa focld y mae; t yn gobeithio

l faddeuant, a hwy a ddywedant i cliwi,

nae Ddw yn dda ; ac y maentyn gobeithio

jydd ef yn drngarog wrthynt gan fod ei

tur mor rasol. Ond Och ! y maent yn
ghofio ei fod ef yn gyfiawn yn gystal ag yn
ugarog ; ac na fydd i'w drugaredd weith-

iu ond gyda chydsyniad cyfiawnder. Yn
rr, yr unig dâl i gyfiawnder Duw yw
ràith. boddlonawl Crist: "Hwn a osododd

iw yn iawn, trwy ffydd yn ei waed ef, i

langos ei gyfiawnder ef—fel y byddai efe

i gyfiawn, ac yn cyfiawnhau y neb sydd o

-dd Iesu ;" Éhuf.Mi. 25, 26. Fel nad yw
'muno i Dduw faddeu dy bechod heb gyf-

ngiad taliad Crist, yn ddim gwell na dy-

uno iddo fod yn anghyfiawn, a maddeu i

er colli ei anrhydedd ei liun. A pha fath

dd dy groesaw, wrth ddyfod ar y fath

sges, hawdd yw dirnad.

5ed. Na chymmer ball yn dy ddeisyfiad

im ; ond gweddia gyda thaerineb. Tru-

iredd yw, nas gelli ei hebgor ; y mae yn
ry angenrheidiol na'th fod

;
gwell fyddai

;i fyned yn ddifôd byth, na bod byth heb
ddeuant. Meddwl ond ychydig am dy
rflwr alaethus tra y mae dy eüogrwydd yn
os, a maddeuant heb ei gael, ac fe fydd yn
ìhawdd i ti fod yn ofynwr llwfr ac oerllyd

n y rhodd arbenig hon. Gwybydd ynte,

a yr wyt heb faddeuant, dy fod yn gar-

laror i Dduw, â'r holl bläau ysgrifenedig

3 y gyfraith yn glynu yn d}7n wrthyt fel

arregys am dy lwynau. Pob munydyn y
ae lle i ti ofni iddynt ymaflyd ynot ; wrth

>dio yn dy d, eistedd wrth dy fwrdd, neu
•wedu ar dy wely. Pa le y gelli fod yn ddi-

jel, sydd â Duw yn wrthwynebwr i ti ? A
iichon y bara wrthsefyll ei fwytäwr, neu
pren fwyell y cymmynwr? Dim yn fwy yn
iiau nis gelli dithau rhag gg dialeddol

>uw. Onid efe yw yr un a ddeil y diafliaid

äwraf mewn cadwynau ? A'r un a all en-

yn tân yn dy esgyrn a'th fynwes dithau, a
beri i ti ymdori fel calch gan losgiad dy
îddyliau poenydiol dy hun ! Onid Duw
pfiawn yw efe, â'i uniondeb yn ei rwymo
u ei ornchwyliaethau i dalu yn fanwl yn ol

aeddiant y pechadur? Onid efe yw y Duw
•agwyddol? Nid creadur salw, a allai dy
rgwth heddyw a tlirengu ei hun yfory, ond
^agwyddoldeb ei hunan, o law yr hwn ni

dichon angeu roi i ti un ddiangfa. Mewn
ysoedd daearol, pan fo y dyn farw, y mae
i achos yn marw i'w ganlyn, am ei fod allan

'u rhaglawiaeth hwy, a chyrhaeddiad eu
ws. Ond yn angeu, syrthio yr wyt ti i

dwylaw y Duw byw, a ddilyn ei gweryl i'tli

rbyn mewn byd arall hefyd. Cyn gynted

g y bo dy enaid yn gadael y corph, yn cael

i droi allan o'i ddaearol d, dyna ef yn
ychwelyd at Dduw i dderbyn ei ddedfryd.

^c nid hir y caiff dy gorph orphwys yn y
•edd, lle ei daearwyd, ond fe'i gelwir allan

i fod yn gyfranog â'r enaid mewn poen fel

y bu mewn pechod. Y mae gwahaniad y
rhai hyn yn angeu yn athrist ddigon i'r dyn
euog ; ond eu cyfarfyddiad drachefn yn nydd
mawr y faru a fydd yn llawer mwy alaethus.

I r a gwraig a gydunasant mewn llofrudd-

iaeth gael eu dala'u hanfou i wahanol gar-

charau i aros eu dydd holiad, sydd raid fod

yn beth a'u lleinw â braw a disgwyliad ar-

swydus ; ond llawer mwy dychrynllyd fydd

iddynt gael e« dwyn allan i dderbyn eu ded-

fryd, a dioddef ynghyd ar yr un pren. Yn
angeu, y mae corph y pechadnr yn cael ei

droi i un carchar, a'i enaid i'r llall, a'r ddau
i gyfarfod drachefn yn nydd barn yr holl

fyd
;
yna i gael eu danfon wrth ddedfryd y

Barnwr i losgfeydd tragwyddol ufifërn, lle,

wedi i'r adyn druan deimlo pwys dialedd

cyfiawn yr Hollalluog dros fil miloedd o

flynyddoedd, fe gaiíF ei hun mor bell oddi

wrth ddiwedd ei boenau ag ydoedd y dydd

y dechreuasant. Yna y chwennychir marw-
olaeth a hi a ff oddi wrtho ; bydd ei boen
yn annioddefol ac annherfynoî. Erbyn hyn,

mi dybygwn y gallai maddeuant fod yn dy
olwg yn werth ei gael, ac yn rhy dda i'w

golli drwy weddi'au cysglyd a dioglyd. Gan
hyny, wedi i'th enaid gael ei dwymno yn y
modd yma i deimlad o'r angenrheidrwydd
anhebgorol o'r drugaredd hon, yna ymroa i

amgylchynu gorsedd gras, a phaid a rhoi i

fyny nes yr agoro Duw byrth ei drugaredd

i ti. Megys y mae mor anhebgorol nas

gelli fod hebddi, felly y mae genyt addewid
Duw geirwir na chei fod hebddi ar ymofyn-
iad mewn pryd a phrysurdeb am dani: "Os
cyfadclefwn, ffyddlawn yw efe a chyfiawn,

fel y maddeuo." Gweddiau a dagrau yw yr

arfau â pha rai y gellir gorchfygu yr Holl-

alluog. Manasseh, yr hwn ar ei orsedd pan
yn pechu ac yn ymddewru yn erbyn Duw,
ìii allai amddiffyn ei hun rhag ei ddyrnod ;

etto yn ei ddaeardy a'i gadwynau, pan fawr
ymddarostyngodd o'i flaen, fe lwyddodd am
ei drugaredd. Felly Ephraim

;
pan bechodd,

efe a fu farw ; ond pan lefarodd (mewn)
dychryn, yma fe'i dyrchafwyd : Hos. xiii. ]

.

PENNOD LTV.

Y raodd y mae i ni weddîo yn erbyn halognoydd
pechod.

Yít ail beth mewn pechod i'w wrth-erfyn

yw yr halogrwydd o hono. Y neb ni ddy-

muna lanhâd oddi wrth fudreddi pechod,

ofer y gweddia am ryddhâd o'i euogrwydd.

Os carwn waith pechod, rhaid cymmeryd ei

wobr hefyd. Gallai calon ragrithiol ddy-

muno cael cuddio y pechod ; ond y mae yr

enaid cywir yn dymuno iachâd a glanhâd

oddi wrtho. Yr oedd Dafydd â'i erfyniad
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nm galon lan, gystal a ehydwybod louydd :

"DÌlea fy holl anwireddau. Crea galon lân
ynof, O Dduw ;" Saìm li. 9, 10. Ý mae yn

j

deisyf dwfr i buro ei galon, gystal a gwaed !

i daenellu a heddychn ei gydwybod. Yn
awr, wrth ffurüo dy ddeisyfiadau yu yr

'

achos yma craflâ ar yr hyn a ganlyu :—
^
laf. Bydd BÎcr o ddyfod dan ddwfn !

ffieiddio dy hun am fudreddi peehod sydd
ynglyn wrthyt Dyma y petlusydd i ddyn i

" wybod plâ ei galon ci hun "
(1 Brea. viii.

38), pan fo enaid yn cael ei ddolurio gan y !

teimlad o'i lygredigaethau, fel pe byddai I

ganddo gynnifer o welíau cornwydlyd yn
cerdded arno ; ac yn galaru arno e'i hun o'u

|

herwydd gymmaint ag yr oedd Iob gan y !

eornwydydd a'r llinorod oedd drosei gorph. !

Yr oedd yn orchymynedig ar v gwahau-
|

glwyfua fod ar agwedd galarwr : * Ei wisg-
oedd wedi rhwygo, a'i ben yn noeth, a chau-

|

ad ar ei wefus ncbaf ; a llefàin, aflau, aflan;" !

Lef xiii. 45. A pha ham hyn oll, ond i ar-
wyddo y teimlad dwfn o'i bechod a'i drueui ?

Ediychwch ar y saint yn y Beibl, a chwi a'u
cewch yn y wedd yma yn ymddarostwng yn
eu gweddiau, gyda'r hunan-ffieiddiad dyfn-

j

af.
^
Y niae Dafydd yn ei ymostyngiad yn

|

rhoi ei huu yn ynfyd, ie, yn anifàil ; ni yr I

efe beth cyn waethed i ddywedyd am dauo
ei hun :

" Mor ynfyd oeddwn, ac heb w}'- '

Lod
! anifai) oeddwn o'th flaen di ;" Salm

lxxiii. 22. A Iob yn gwaeddi, " Yr wyf yn
ffieiddio fy hun, acyn edifarhau mewn llwch
a lludw;" Iob xlii. 6. Cawn creill yn
gwrido, ac niewn cymmaint cywilydd eu
gweled yng ngwydd ì)uw, ag y byddai un a
eyrthiasai i dom neu laca i ddyfod yn y
drefn hono ger bron ei frenin.

2il. Wrth weddio yn erbyn dy chwantau,
edrych ar i'th galon gydfyíied â dy dafod.
Mewn dim ni wna oin calonau yn fwy twyll-
odrus â ni nag wrth weddio, nac mewn dim
deisyiìadau yn fwy nag yn y rhai a roddir
yn eibyn ein chwantau. Y mae y bwiiad
a'r dywediad yn fynych ym mhell oddi wrth
eu gilydd. Ac yn wir y mae yn gofyn i ni
fod yn dra chydnabyddua â ni ein hunain,
cyn y gallwn gael liyd i waelod ein bwriad-
au. Y mae Awstin yn cyfaddef pan oed<!
yn wr ieuangc, ac yn cael ei yru gan argy-
hoeddiad ei g}

Tdwybod i weddio ar i Dduw
ei waredu ef o gaethiwed ei chwant, mai
sisial dirgel ei gafon er hyny oedd, Mn ad-
huc Domini=Nid etto Arglwydd. Yr oedd
arno ofn i Dduw ei gymmeryd ar ei air.

Dyina fel yr oedd yr Iuddewon rhagrithiol,
" yn dyrchafu eu heilunod yn eu calonau

;

ac yna yn ymofyn â'r Arglwydd ;" Ezec.
xiv. 1, &c. Y mae hyn yn ddrygioni erchyll;
a cliyfiawn, ermai barn dromfyddai i Dduw
atteb y cyfryw yn ol dymuniad dirgel eu
caionan, trwy eu rhoi i fyny i'r chwantau y
maent mewn undcb â hw. Y mae Paul wi tíi

ddeisyf gweddîau rhai yu ei blaid, yu tyatio

ei ddiragiithrwydd: "Gweddîwch droao.
ni, canys yr ydyin yn eredu fod genyin gj'J
wybod dda, gan ewyllysio bvw vu onest yn
mhob peth ;]' Heb. xiii. 18. Fel pe dywed
asai, Ni feiddiwn eicli rhoi i ofyn droso
wrth Dduw, pe bai fy nghalou yn fy ngjl
huddo o fod mewn undeb dirgeíaidd ûífunrhyw bechod, ac lieb feddwl byw vu onfl
ym mhob peth. Pa fodd ynte ÿ gelli di gae
gwyneb i fyned at Ddmv drosot dv huu,
ofyn ganddo petli na ddymunit e'i gael ?

Gof. ünd }ja fodd y galîwn ui wybod pun ai gonest ai rhagrithiol yw ein calouau
wrth weddio yn erbyn halogrwydd pcchod

Ät. laf. Edrych a yw dy galon yn unffui
yn erbyn pob pechod

; y naill ch\vant fel
'

llali. Nid balc yma a chwya draw a wn'
gonestrwydd

; ac nid mynèd yn eirias yi

erbyn un chwaut ac yn oer yn erbyn y llálj

ond fe ii â'r gwaith drwodd. Y mae I
"caaau pob gau lwybr" (&alm cxix. 104]
yn ergydio ei saethau at yr haid i gyd ; a
nid neillduo yn ei ddeisyfiadau uu pechod
gael ei ddal ac un arall i'w adael : "Na lyw
odraethed dim anwiredd arnaf ;" adn. 135
Fe wyddai y Salmydd pe tarewsid ei hol
gadwynau ymaith ond un, y buasai efe yi
gaethwas mor sicr gan Satau a phe buaaa
yn dwyn y Ileill arno i gyd. Nid yw efe yi
achwyn ar un pechod am ei fodyn un mawr
ac yn dadleu dros un arall am ei fod yn u)
bycban. Y mae llwch a baw yn llanw a
wueud y mur i fyny gystal a'r ceryg mawr
ion ; a phechodau bychain yn gwneud ei

rhan fel y rhai mwyaf i godi mur gwahan
iaeth rhwng Duw a'r creadur. Y mae pol
brycheuyn yn hyllu y wisg ; a phob ceinfl
yu mwyhau y pentwr ; felly y mae pechod
au bychain yn halogi yr euaid ac yu chwyddi
cyfrif y pechadur ; am hyny y mae ei wedd
yn erbyn y rhai hyny fel y Ueill. Ni a'

cawn ef yn dymuno ei gadw rhag "pechod
au rhyfygusi" fclly hefyd ei lanhau odd
wrth ei " feiau cuddicdig ;" Salm xix.

2iL Craffa pa un a yw dy galon yn bwr
iadu ymwrthod ar pechod yr wyt yî
gweddîo ar Dduw ei ddarostwng. Y mae i

Cristion diffuant yn ymrwymo ei hun, yi

gystal ag yn chwennych cael braich l)uvi

yn erbyn ei bechod. ' Yn wir y mae gwaa
mawr yn y weddi hono sy heb adduned yn
ddi. " Ti a glywaist fy addunedau " {SàÊ
Ixi. 5), hyny y w, ei weddiau, sydd i fod \vr

addunedau bob amser yn eu canìyn. Ai tru

garedd wyt yn ofyn gànddo ? Ós diffuajjj

ti addunedi ei foliannu am dani, a'i wasan
aethu â hi. Ai pechod yr wyt yn gwedA
i'werbyn? üddi eithr dy fod yu cellwaii

â Duw, ti a roi adduned gystal a gweddi yr

ei erbyn. " Cymraer odiii wrthyf flbrdc

celwydd" (Salm cxix. 29), dyna erfyniac'

Dafydd. Yn awr gwelwch ei adduned
" Dewisais ffordd gwirionedd

;
g03odais d)

farnedigaethau o'm blaen ;" adn. 30. Trs
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iae yn gweddio yn erbyn ffordd celwydd,

tae yn dewis fíbrdd gwirionedd.

ydd. Edrych a wyt mewn awch yn yr

>riad o'r holl foddion appwyntiedig er

rwhau y chwant yr wyt yn achwyn arno.

nae addunedau ar weddi yn dda, pan fo

Igniadau difrifol yn gefn iddynt
; yn

*en, ni wnânt oud llen gudd i galon

pllodrus yinguddio dani. Darfu i Sam-
uid yn unig weddîo am allu i ymddial

:i elynion, ond ymaflyd hefyd yng nghol-

au y t. Y mae yr liwn a archodd i ti

!dio yn erbyn dy chwant, wedi erchi

yá i ti ochelyd ei achlysuron :
" Cadw

ffordd ym mhell oddi wrthi hi, ac na
â at ddrws ei th hi ; rhag i ti roddi dy
ddwch i ereill " (Diar. v. 8, 9), hyny yw,

g i ti gael dy ddenu i mewn ati wrth yr
lysur. Fel ìiyn y gwnaeth Ioseph ; rhag

l ei dynu i orwedd gyda'i feistres, fe

aodd aros ei hun yn yr ystafell gyda hi :

i. xxxix. Felly Diar. xxiii. 20: "Na
d ym mysg y rhai sydd yn meddwi ar

t
;" ac adn. 31 : "Nac edrych ar y gwin

i fyddo coch, pan ddangoso ei liw yn y
Sn," am y gall edrych beri 'chwennych.
awr, a wy.t ti yn gydwybodol ofalus i

gadw o'r ffordd sydd yn arwain i bechod,

ochelyd yr achlysur a ddichon dy frad-

lu i afael y chwant yr wyt yn ymbil rhag-

> ? Yn sicr, y neb a ewyllysio i'w ci
heb ei chwythu i fyny ni cheidw mo'i

or yn ochr y tân. Drachefn, y maeDuw,
d yn erehi i ti weddio yn erbyn dy
vantau, yn dy orchymyn hefyd i gym-
ryd cleddyf ei air, drwy fyfyrio ynddo
wasgu yn dn at dy galon a'th gydwyb-
i'w tori i lawr a'u gorchfygu. Y modd
a y gwnaeth Dafydd, fe "guddiodd y
r n ei galon fel na phechai." Yr wyt
gweddio rhag cybydd-dod. O ! na rydd-
á Duw dy galon oddi wrtho ! Wele, pa
;h wyt yn ei wneuthur at dy ymwaied
ìi with y chwant gwael hwn ? Dyma
ddyf parod i'th law, â'i fin yn ddigon

tn i'w archolli a'i ladd, os tydi a'i trini o

ifrif. Y mae hwn yn gosod allan salwedd
readur, a'r fath bechod gorwael yw cyb-

i-dod ; ac yn tori ymaith bob achlysuron o

ymuniadau a gofalon anghymmedrol am
)yd, trwy ei addewidion melus ac aml ám
ysor byd arall, a gofal rhagluniaeth am
nom yn y bywyd hwn : "Bydded eich

ìarweddiad yn ddiariangar
; gan fod yn

idlaw?n i'r hyn sydd genych ;" ffeb. xiii.

Yn awr, pa ddefnydd wyt ti yn ei

leuthur o'r arf hwn ? A wyt ti yn ym-
echu am galon a fo yn archwaethu ei

usder? ac felly i'w ddefnyddio fel cleddyf
ii amcldiífyn rhag y chwant hwn pan ym-
xlo arnat ? Os felly, yr oeddit yn ddi-

.ant yn dy weddi. Y mae calon ffuantus

ymfoddloni ar ychydig weddîau dioglyd
erbyn ei chwarit, ond yn ofni tynu y

cleddyf hwn arno ; neu os gwna, y mae yn
taraw â'r gwegil, nid â'r mîn, neu ynte yn
rhoi dyrnod mor ysgafn fel na pheryglir

ei fywyd. Yn debyg i feddyg chwareuol

(mountebanh) a fycld sicr na wnelo archoll

dyfnach yn ei gnawd nag a iachâ ei eli

mewn diwrnod neu ddau. Yn awy
r, i roi

mwy o awch ar dy galon wrth weddio yn
erbyn dy cliwantau, yingais am ystyriaeth

ddwfn y fath blâ arswycìus anghynimharol

yw i enaid gael ei roi i fyny gan Dduw i

rym ei chwantau. Hyn, os dim, a'th wna
yn dra ymdrechgar gyda Duw, ac i ani-

gylchu ei orsedd â'r taerineb mwyaf, gan
wybod mai creadur andwyol ydwyt os na
lwyddi yn dy neges. Pan fo Duw yn bwr-

iadu taraw hyd adref y mae yn annelu at y
galon; yn rhoi y dyn i fyny i'w chwant.

Dyma y modd y caledodd ef ÌPharaoh i gyn-

dynrwydd parhaus: "Anfonaf fy holl bläau

ar dy galon ;" Ecsod. ix. 14. Hwy a ddis-

gynasant nid yn unig ar yr anifeiliaid a
tfrwythau y maes, neu gyrph y bobl, ond
yn benaf ar ei galon ef a hwythau gan eu

caleclu i'w ddinystr. A clyma yn wir beth

yw danfon ei holl bläau yn un. Y mae
pläau ereill sydd yn cyrhaedd ond at y medd-
iannau neu y corph, yn cydsefyll â chariad

a tnifr Duw
;
gall wanu y corph a gwenu ar

yr enaid ; lladd ei dda daearol a llwyddo ei

fasnach â'r nef ; ei dlodi yn y byd a'i gyf-

oethogi mewn ffydd. Ond y neb a roddir i

fyny i'w chwantau sydd gâs gan Dduw. Fe
ddichon sant. gael ei draddodi i Satan

megys swyddwr i'w geryddu er dinystr y
cna^d, ac fel y bo ei ysbryd yn gadwedig ;

ond nôd collecîigaeth yw i ddyn gael ei dra-

ddodi i Satan fel meistr, i'w chwantau gael

eu llawn lywodraeth arno. Gweithred farnol

o eiddo Duw ydyw, sydd yn arwyddo bod
dinystr yn agos : Beut. ii. 20 ; 2 Tlies. ii. 11.

Y mae pläíiu allanol weithiau fel ffrwyn i

enau y pechadur i'wT attal rhag pechod ; ond
dyma yspardyn a'i gr yn wylltach ar ol ei

chwantau. Y mae yn dwyn ymaith y teiml-

ad o bechod, a dyna yr adyn yn dcjbflig ei

lun ; nid oes a'i hettyl yn ei ffordd, ond i

uffern yr ä dros glawdd a ffos.

Gweddia am warediad rhag gi'ym dy
chwantau, fel cangen o gyfammod yr efengyí.

Wrth y cyfammod cyntaf nid yw Duw wedi

ymrwymo i syflyd cam ym mhìaid dyn. Fe
aeth dyn drosodd o'i wirfodd i wersyli

Satan
;
gadawodd Dduw a dewisodd ar-

glwydd newydd, ac yn llaw hwnw y gallasai

Duw ei adael heb gynnyg un braich o ym-
wared. Nid un rhwymiad oedd gan ddyn
ar Dduw wrth gyfammod natur a'i cym-
mhellodd, ond ei ras rhydd ei hun a'i cyn-

nhyrfodd i fyned ynghyd â'i achubiaeth o'i

drueni. A hyn a ddyg ef i ben trwy osod

cyfammod newydd ar adfail yr heu. Felly,

p'wy bynag a fynai weddîo gyda llwyddiant

yn erbyn ei chwanlau, rhaid iddo yngyntaf
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fod yn gyfamniodwr â Duw, trwy dderbyn
yr ammodau ar ba rai y mae Duw yu cyn-
nyg ein gwaredu oddi wrth eiu pechodau,
cVr rhai hyny ydynt ffydd ac edifeirwch.
Pan fo yr enaid fel hyn yn troi cefn ar ei
bechodau i ymwasgu â Christ, y mae yn
dyfod i fod yn gyfanimodwr â Duw ; ac efe
a all niewn ffydd alw Duw o'i blaid vn erbyn
y fyddín anferth o chwantau, a diafliaid,
sydd yn dyfod i'w erbyn. Cerbydau Duw
ydynt eiddo ef, a holl allu y nef sydd rwvm-
edig yn ei gweryl :

" Nid arglwyddiaetha
pechod arnoch chwi ;" a pha ham ? "
blegid nid ydych chwi dan y ddeddf, eithr
dan ras;" Rhuf. vi. 14. Hynyyw, nid ydych
chwi dan gyfammod y gyfraith a wnaed âg
Adda, ond dan gyfammod yr efengyl a
wnaed â Christ, a thrwyddo ef â phobcred-
adyn. O! gynnifer o weddiau yn erb\n
pechod a gyfrgollir o ddiffyg iawn adnab-
yddiaeth o ragorfraint arbenig yr efengyl !

Gwneir cri mawr gan lawer, ac achwyniad
wrth Dduw ar eu pechodau, dan honi eu
bod yn dymuno buddugoliaeth arnynt; etto
byw y maent, a chryfach gryfach y naill
ddydd ar ol y llall. A pha beth yw yr
achos ? Och ! nid ydynt mewn perthynas
gyfammodol â Duw, nac yn vmofyn am y
fraint. A gyfyd brenin lu i ÿmladd dros ni
wyr pwy ? Yn wir os bydd caledi ar ei
ddeiliaid, neu rai mewn cynghrair âg ef, ymae yn barod i gymmeiyd eu plaid ; ond
nid oes le i estroniaid ddisgwyl iddo wneud
hyn erddynt hwy. Gwneir cvfammodau
cyn y gofynir cynnorthwy. Y* mae Duw
yn gyntaf yn addaw dwyn Israel "

i rwym
y cyfammod ;" Ezec. xx. 37 ; ac yna adn.
41, y bydd efe "yn foddlawn iddynt gyda'u
harogl peraidd." Gwyddai Dafydd hyn yn
dda, bod y byd anianol yn cael eu gadael
gan Dduw i'w mathru gan bob chwant ; ac
am hyny pan y mae yn gweddio ar i Dduw
"gyfarwyddo ei gainrau yn ei air, ac na
ly wodraethai dim anwiredd arno ;" y mae
yn gofyn hyn fel ffafr briodol i'w rai anwyl
ac agos ato :

" Trugarhâ wrthyf yn ol cìy
arfer i*'rhai a garant dy enw ;" Salm
cxix. 122.

Gweddîa, nid yn unig yn erbyn grvm
Çecliod, ond am rym duwioldeb hefyd.
Dichon dyn o waelod drwg wcddi'o yn erbyn
ei bechodau, nid ogasineb tu mewnol atynt,
na chariad at sancteiddrwydd, ond am eu
bod yn faich ar ei gydwybod. Coeliwch
hyn am wirionedd sicr, mai sel gau yw hono
sydd yn ymddangos yn eirias yn erbyn
pechod, ond a geir yn oerllyd at sancteidd-
rwydd. Dinas wrthryfelgar yw hono a
geidw ei huniawn frenin allan, er na bo
wedi agor ei phyrth i'w elyn ef. Ië, yra
mhellach, nid oes achos i Satan ofui na
chaiff ef yr enaid hwnw yn gastell iddo
drachefn (er y tybygid ei gau allan dros
amser) cyhyd ag y bo yn sefyll yn wag heb

ei feddiannu gan ras sylweddol : Mat.
44, 45. Och ! pa bet'h a rwystra ei
ddyfodiad ef i d nad oes neb ynddo

I

gadw allan ?

PENNOD LV.

Ymodd y mae i ni wrth-erfyn dioddcfaint.
amserol, a thragwyddol.

Ail wrthddrych gwith-erfyniad vw diod
efaint. I ganlyn pechod daeth hwn
byd. Pechod yn wir yw yr efell liyna
ond nid hir y bu dioddefaiut ar ei ol.
oedd â'i afael yn sawdl ei frawd. Ebrwy,
y cydiodd yn Adda, ie, ar y fan y gwnae
eidrosedd; ac o hyny hyd heddyw, y 1
dioddefaint yn dilyn pechod, fel v cysgod
corph. Ni adawa y Cristion nes y gwaha
angeu ef a'i bechod ; ond y mae yn dihn
annuwiol gyda'i bechod i fyd arall hefj
Felly ni a ymfoddlonwn yn bresennol
ranu dioddefaint i'r un sydd amserol, a'r .

sydd dragwyddol
; gan fod y rhai hyn ^

cynnwys yr holl waeau a ddygodd pech
ar blant dynion. Yn awr, ni bydd
ngwaith yma ond yn unig cyfarwyddo
Cristion pa fodd i ff'urfio ei ddeisyfiad wr
weddio yn erbyn y naill a'r llall o hoirjj
Ac yn gyntaf, Dioddefiadau amserol,

]fodd y mae iddo wrth-erfyn y rhai hy
Mi drinaf hyn yn nacaol ac yn gadaruhac
y modd ni ddylai, a'r modd y gall ac y dyl
weddio i'w herbyn.

DOSB. i.

laf. Yn nacaol. Nid oes i'r Criâtic
weddio am ryddhâd oddi wrth bob diodde
iadau amserol. Nid oes un sail i weddi o
fath yn yr addewid. A'r hyn nis gwelod
Duw yn dda ei addaw, ni'ddyleni ninna
ryfygu ei ofyn. Y mae addewidion amse
ol, medd Melancthon, i'w deall, cum exm
tione crucis=gydag ond un groes. Fe gafod
Duw un mab heb bechod, ond ni fyn
un yn y bywyd hwn heb ddioddefaint.
mae Ioan yn ei ysgrifenu ei hun, " Eic
brawd a'ch cydymaith mewn cystudd

;

Dad. i. 9. Y mae gan hwnw ormod tyb ai

dano ei hun, a fynai i Dduw ei arwain y
droedsych ar hyd Uwybr teg i'r nef, trâ
mae yn edrych ar ei frodyr oll yn teithi

tua'r un lle trwy y dom a'r Uaid; neu
feddwl nad oes angen am y cae drain yma
ddioddefaint, i'w gadw ef, fel ereül, rha
crwydro allan o'r ffordd gul. Nid rheitiac
gwialen gyda phlant yn yr ysgol, nag yáyy
dioddefaint i'r saint, tra y niaenfc dan oe
yma isod. Pe byddit wedi tyfu i'r fati

addfedrwydd synwyr ag i adael dy fedd
wl plentynaidd ar ol, ni chait ti aros y:

hwy yma dan y fflangell ; ond tra yr wyt y
agored i bechod, rhaid i ti ymostwug dan
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aleu geryddol. Cystal i rai cyrph af-

;h fod heb yniborth ag heb physygwr-

ìth ; felly y inae mor hawdd i'r saintyn eu

stâd fregus yma, fod heb]ordinhadau, ag

r iddynt fod heb ddioddefiadau. Mewn
ir, uid yw gweddio yn gwbl yn erbyn pob

jddefaint, ddim gwell na dymuno un o'r

rnau gwaethaf tu yma i ufFern. Pan ddy-

sdodd Duw, " Nid ymwelaf â'ch merched

n buteitiiont" (IIos. iv. 14), nid oedd ond

wydd drwg iddyut ei fod am arbed ei wi-

>n. Os cyfrifwn ni hwnw yn dad an-

eth a wna ammod â'r meistr i beidio cer-

du ei fab wrth ei roddi mewn ysgol, yn
r llawer ynfytach fyddai i ti ddymuno i

luw dy freiuio rhag pob croes.

2il. Yu gadarnhaol, yn ol yr hyn a gan-

i :

—

(laf.) Gweddîa rhag cyfiawnder dialeddol

lid Duw ym mhob dioddefiadau amserol.

1 hyn y llunia Ieremiah ei weddi (ler. x.

):
" Cospa fi, Arglwydd, etto mewnbarn;

i yn dy lid. rhag i ti fy ngwneuthur yn
iddim." Á ler. xvii. 17: "Na fydd yn
ychryn i mi yn nydd drygfyd." Nid
I yn troi drawrhag cerydd, ond yn erfyn

ag llid ; fel pe dywedasai, Deued dryg-

iì, ond nid â chenadwri i fynegi dy fod ti

. elyn i mi ; saetha dy bicellau—y mae fy

pnwes yn agored iddynt, ond na fyddont

. saethau gwenwynllyd, wedi eu blaen-

mu gan dy ddialedd. Heb y colyn yma,
mae pob croes yn ddiniwed : ond os bydd
ereadur mewn ofn, er mai heb achos, mai
di ar fwa cyfiawnder y saethir hwynt,

ia y maent yn dwyn ei rym yn ebrwydd ac

l yfed i fyny ei ysbrydoedd :
" Pan

spit ddyn â cheryddon am anwiredd, dat-

iit fel gwyfyn ei ardderchogrwydd ef
;"

>lmxxxix. 11. Nid cymmaint oedd cyf-

igder y wraig dduwiol hono (1 Bren. xvii.

) o achos marwolaeth ei mab, ag oddi

rth y dyrnod a barodd y rhagluniaeth

hrist hon ar ei chydwybod :
" A ddaeth-

t ti ataf i goffau fy anwiredd, ac i ladd fy

î,b ?" Nid oes fodd i ti gan hyny fod yn
y daer mewn gwrtherfyniad i hyn.

(2il.) Gweddia rhag y fagl a'r brofedigaeth

ìdichon trallod dy arwain iddynt. Gall

,tan yn hawdd wneuthur argraph bech-

urus ary Cristion pan fyddo yn ydwymyn,
i galon wedi ei meddalhau (fel y mae ym-
rodd Iob) yn ffwrn cystudd. Cristion ar-

mig yw hwnw sydd â ffrwd ei ras yn loew

y fath ysgydwad. Yr oedd Iob yn un o

, heb ei gyffelyb gan Dduw (Iob i. 8):

Heb gyffelyb iddo ar y ddaear, yn wr per-

dth ac uniawn ;" er hyny, dangosodd wen-
dau yu ei gÿfetudd, ac fe ddangosasai
iwaneg, oni buasai i Dduw o'i dosturi at

gwan, dyuu Satan yn ol, cyu iddo ei

eddu yn ìhy dost. Y mae Crist yn ein

'sgu i wedd'io rhag dioddefaint dan yr
iw o brofedmaeth :

" Nac arwain ni i brof-

edigaeth, eithr gwared ni rhag drwg ;" hyny
yw, Na àd i ni gael ein harwain i bechod,

pan syrthiom i drallod ; na äd i ni syrthio

i'th ddwylaw di a'r eiddo Satan ar unwaith.

Y mae hyn yn arwydd o'n hegwyddor ras-

ol ; bod yn dynerach o'n cydwybod nag o'n

cnawd ; ac ofni cystudd yu llai na'n tnedd
i ymddwyn yn anweddaidd neu ansanct-

aidd tuag at y Duw sydd yn ei drefnu.

Nid cymmaint oedd cywilydd Agur i gar-

dotta, ag oedd ei ofn rhag lladratta a chym-
meryd enw ei Dduw yu ofer ; ac am hyn
yn benaf y mae yn ymbil rhag tlodi : Diar.

xxx. 8, 9. Ni bydd dim colled o olygu

Duw yn gyntaf, a gosod ei anrhydedd ef o

flaen ein Ìles personol ein hunain yn ein

gweddiau. Ein gwadu ein hunain ydyw y
ffordd oreu i ni geisio ein hunain ; o her-

wydd drwy esgeuluso ein hunain er mwyn
Duw, yr ydym yn ei rwymo ef i gymmeryd
ein gofal ar ei law ei hun ; a dyna yr unig

ddyu dedwydd sydd â phwys ei achos ar

Dduw.
3ydd. Gweddîa rhag cystudd dros ben

mesur—na byddo y baich yn rhy drwm i'th

ysgwyddau. Y mae addewid ar hyn, a thi

elli ei dadleu mewn ffydd :
" Mi a wnaf

ddiben ar yr holl genhedloedd, y rhai y'th

fwriais atynt ; ond ni wnaf ddiben arnat iì,

eithr mi a'th gospaf di niewn barn;" ler.

xlvi. 28. Nid yw y claf yn troseddu yn er-

byn celfyddyd y physygwr, wrth ddymuno
arno gymmesuro ei gyfferîau at wendid ei

gorph, os bydd iddo, wedi hyn, ymfoddloni
ar ei ofal a'i fedrusrwydd am y peth. Yn
wir, dymuno i Dduw ystyried ein gwendid,

a pheidio gorphwys ar ei ffyddlondeb, ond
parhau yn ddrwgdybus, neu rwgnach yn
erbyn ei driniaeth, fel pe byddai ei physyg-

wriaeth yn rhy chwerw neu yn rhy gryf—

y

mae hyn yn bwrw anfri ar Dduw. Y mae

y physygwr weithiau yn myned dros y mes-

ur a dybiai ei glafddyn ofnus ei fod yn ddi-

gon ; ond fe ddywed wrtho, nid ydych chwi
cyn waned ag y meddyliwch eich bod ;

gall

eich corph ddioddef gronynau yn rhagor

yn y cymmysg : gadewch i mi gael ry ffordd,

ac fe fydd pob peth yn dda. Fel hyn y mae
Duw, a edwyn ein cyflwr drwyddo, yn
gwneuthur â'i bobl ; a thra boddus ganddo
eu gweled yn plygu yn ewyllysgar i'w

gynghor :
" Yn hyn oll ni phechodd Iob, ac

ni roddodd yn ynfyd ddim yn erbyn Duw "

(lob i. 22)—ni chyfrifodd ynfydrwydd i

Dduw ; felly y mae y Deg a Thrigain yn ei

ddarllen. Ystyr y lle yw, ni fwriodd Iob
farn anweddaidd yn erbyn Duw am y dryg-

au a oddefodd gan ei ragluniaeth, fel pe bu-

asai ryw fyrdra yn ei ofal neu ei ddoethineb

ef, yn ail i ambeìl physygwr dibwyll a fetha

naill ai wrth dyinmeru, ai amseru ei phys-

ygwriaeth i'r claf.

4ydd. Gelli, nid yn unîg wrth-erfyn fel

hyn ddrwg effeithiau trallodau, ond hefyd
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weddio vn grediniol ara ymwareddedwvdd-
ol o honynt oll. Y niae i gul ffbrdddv-
wylía y saint ddiweddiad golendeg ; a phob
pethyn dda, meddwn, a ddibeno vn dda:
" Ni a glywsom am amvnedd lob, àc a wel-
som ddiwedd yr Arghwdd

; oblegid tostur-
lol ìawn yw efe ;"' la<jo v. 1 1. Dymay peth
y mae Duw Cii fryd aino mor sier yn lioll

flinderau ei saint, fel y mae yn ymiawenhau
o i blegid ym mlaen ìlaw :

;
' Mvfi a wn y

meddyliau yr wyf íì yn eu meddwl am dan-
och chwi, medd yr Arglwydd, meddvliau
heddwch ;" Jer. xxix. ] l. Âc y mae yr er-
fyniad hwnw yn dyfod ar amser da i'r llys,
a gaffo y brenin a*i fryd ar y peth y mae yn
eri'yn am dano.

DOSD. II.

Yr ail fath o ddioddefaint'sy drngwydd-
ol, yn uffern. Dyma ganolbwynt ym mha
uu y tnae holl linellau pechod a tbrueni yn
cydgyfarfod

; y llyngctyn i ba un y maeut
oll yu ymdywallt, felafonydd i'rmôr mawr.
Ac megya y mae afonydd, pan gyrhaeddont
y môr, yn colli eu hamryw enwau mcwn un
sydd yn cynnwya y cwbl, sef cefnfor, feliy
holl ddrygau y bywyd hwn, pau redont
yma, collaut eu henwau priodol, clefyd,
poenau, tlodi, &c, ac a'u gelwir yn uffern

;

liid fod y rhai hyn oll yno y\\ ol eu dulliau

b
(laf.) Eilrych ar ofiern fel vst:ul o

od, ie, yu y rmdd uchaf, yn gystal ag o «

oddefaiut. Lie canol yw daear, rhwng
ac uffern. Nid ydyw pecliod vn y d
ìonus, nagras yn y duwiol, yn dyfod i

i w llawn addfeuWvdd. Gìas, gan
*

blaguryn dieithr ydyw a ddvgwvd o a
baradwyaaidd y nef, ni chyfyd i\v ucl
ai ffrwythlondeb yn llawn, nes y cal
adbianu yn ei ardal enedigol ei hun
phechod, cyw o uffern, ni ddengya ei

|

dra a'i anferthwch mwyaf, nes ei ddaii
yn ol i'r lle o ba un y daeth. Yma y
trueiniaid yn cael eiùlithio i beclm ga
pleser y mae yn ei addaw : yno, peciwu
falais

;
o herwydd nis gall dim aralieu c

mhell, lle y mae y tamaid yn cael ei lvii
gyda'r fath saws cliv.-erw. Ar y dùae;u
mae y pechadur yn yswii, ac am gel
gwenwyn sydd yn dwr yn y galon ; ond
ufferu fe'i poera allan mewn cableddai
erbyn y nef. Mewn gair, y mae yn pe
yma gyda meddwlanwastad, ac íirabell
fwriad o edifarhau

; ond yno bydd morc
obaitli a Satan ei luinan, ac wedi caledu
hwnt i feddalluâd. Felly dan vr ystyria
hon, ti ddylit weddi'o am waredio-aetìi rl

- un o r

. . ddamnedig hono, na thvbiant vn ddi<

l
n3:th

Zíenoh. °.lld m.™n effai
.

th
>
am fod

I

y*ladd 7^a yn erbyn y Duw a'u gwJ

uffern, fel na byddych byth vn
ddamnedig hono, na thybîant

poen y damnedigion nid yn unig yn gym-
maint, ond yn annhraethol fwy na'r cyfan.
Megys nad oes yn y nef ddim arlwy bol,
etto gwledd ; dim gwychder sidanau, etto
pawb mewn gwisgoedd gogoneddus ; fel y
mae arian mewn aur, ac aur mewnperl, felly

y mae y rhai hyn oll yn y nef, am fod yno
yr hyn sydd o anfeidrol fwy gwerth na'r
pethau rnwyaf prisfawr ar y ddaear. Fel
hyn y mae gwaeau mawrion'y bywyd hwn
yn Jlai tu liwnt i gymmhariaeth na'r dialedd
lleiaf yn uffern. Byth nis gall y creadur fod
yn druenus gyflawn, nes byddo safn ddifaol

y pwll uíiernol wedi cau am dauo. Pe
byddai yr hyn a deimla efe yma yn waethaf
o'i gosp, fe allai mewn ystyr gyfrif ei hun
yn ddedwydd ; megys y dywed Paul
ochr arall, y bainai efe y Cristion yndiuen-
usaf o bawb, pe byddai ei obaith yn unig
yma. Ond yno y mae byd y pechadur vn
ddi-esmwythâd, ac yn ddi-ctd'iweddiad : nid
oes gymmaint a diwrnod iacli i roddi iddo
seibiant o'i boen, ond gorweild byth yn
nhrymder ei oíid ; dim newid hin, na go-
baith tegwch, oud ystorm ddibaid i dywallt
tàn a brwmstan ar ei ben i bob tragwyddol-
deb. O herwydd cyhyd a hyny y bydd. cyn
y blina yr Hoílalluog yn tywallt ei Hd, neu
y dygir ei galon i holtì pechod, ac ymgvm-
modi fi'r pechadur. Yn awr, wrth weddîo
yn erbyn iiyn, dylem geisio eadw yr ystyr-
iaeth driphlyg hon am uffern yn ein medd-
yliau, fel achos enwcdigol i"ni ddyrauno
dçhubiaeth rhagdd^

ond a ddygant y rhyfel i'w canlyn i'r 1

arall liefyd, ac a ddaliant yno yr angliyd
i h'"y 8)

TJa chasineb annhyhuddof
gwyddoîdeb. Sicr yw fod cyniihyrfiac
pechod yma yn faich mwy gorthrmus
saint na'u holl golledion a'u croesau,a'ul
yntcyfrif cymmydogaeth yr annuwiol,
ychydig flynyddoedd, vn flinder mor fa'
fel y gwaeddant, " Gwae fi fy mod yn pr
wylio ym Mesecli, yn cyfanueddu ym nih-
yll Cedar ;" Salm cxx. 5. lihaicì vnte
bod, gydagawch mwyaf eu hysbrydoedd,
wrth-erfyn cyflwr mor alaethus, ym mha
y byddent yu cael eu cyd-ieuo â pliech
a'u cyd-gloi gyda pliechaduriaid aflan
sydd oll mor gwbl adgas ganddvnt. G
gwraig dduwiol pan ar drangcedigaethoai
" O Arglwydd, na r mo lionof i uffern
bhth y fath gymdeithion fliaidd, v gwyc
ost nad oeddwn yn eu dewis ar y cìdaea
Ond am y rhai a alíant gyttuno â'u cliwa:
au, a chymdeithaa rannuwiol vma, nisg'
pa fodd y gallant hwy fel hyn wrth-erl
uffern, lle y cyfaifyddant â'r hyn sydd n
foddhaol ganddynt yn y byd. *Maè Dafy
yn Salm xxvi, yn gyntaf, vn tystio ei

eiddiad o ffyrddachynuìeithasyraunuwi
" Nid eistcddais gyda dyjiioiì coegion,
chyda'r trofäus nid äf. Caseais gynnulle:
fa y drygionus, a chyda'r annuwiolion i

eisteddaí ;" adn. 4, 5. Yna, cawn ei

dros Dduw a'r hyfrydwch oedd ganddo
weini iddo a'i foíi yn ei d : ada. 6, 7,

Ar ol hynv, y mae yn tori allan i'r wec
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on (adn. 9): "Na chasgl fy enaid gyda

liechaduriaid ; na'm bywyd gyda dynion

Eedlyd." Fel pe dywedasai, Nid wyf o'u

ifer yu fy mywyd ; na ä 1 i mi fod o'u cyf-

vr yu angeu. Cefais dy foliannu av y
flaear ; nar mo honof i'th gablu yn uffern.

erais drigfan dy d yma ; na ad i midrigo

>'dag ysbrydion aüan yn ol hyn.

(2il.) Y mae uffern yn ystâd o wahaniad

hli wrth ddedwyddol bresennoldeb Duw.
wedd'ia rhagddi dan yr ystyriaeth hon

;

1 v mae yn esgymmundod olaf, ie bythol,

: ddyn oddi rth I)duw :
" Ewch, rai

idigedig," sef rhai na chewch weled

io'm hwyneb tirion byth ;
" i'r tywyllwch

tlmf," am nad oes y peìydr lleiaf o'i ffafr

oleuo ar y damnedigion, na'r agen leiaf i

iwng gobaith o'r fatli beth i mewn. Nid
iv poethder tâu uífern mor alaethtts a'r ty-

yllwch hwn—" Ewch ymaith ;" y mae y
illdith yn gynnwysedig yn eu hymadaw-
,d â IJuw, 'ffynnon bendith : fe fyddai y
,vbl heb law hyn yn ddioddefol. Pe
ìoddai Duw ond. un edrychiad tirion ar yr

ìeidiau truenus hyny, yng nghanol y llyn

wn o dân a brwmstan, fefyddaiyn ddigon

newid natur y lle ; a'r llawenydd o'i blegid

u abi i ddwyn yinaith y teimlad o'u poen-

h Gallai y tri llangc \Dan. iii), rodio yng
ghanol y tàn, wrth fod Duw gyda hwy, fel

3 na buasent ond mewn llygeidyn o haul.

I hyn y mae y Cristion yn ei werthfawr-

*i yn fwyaf yn y nef yw presennoldeb

luw (1 Thes. iv. 17): "Feìiy y byddwn yn
astadol gyda'r Arglwydd ;" ac uffern sydd

q arswydus iddo yn benaf, am fod gagen-

wedi ei sicrhau rhyngddynt â Duw, fel

ad oes dim cymmttndeb âg ef i'w gael hyd
yth. ! leied sydd yn gweddio rhag

ffern dan yr ystyriaeth hon ! leied yn llef-

ín gyda Dafydd, " Na fwrw íi ymaith oddi

1 dy fron ;" iS'alm li. Os dyma y peth a

twr ofnent iddo ddigwydd iddynt mewn
yd arall, a allent hwy fyw mor foddlawn
eb gymdeithas â Duw yn y byd hwn ? Na
llent yn sicr.

3ydd. Y mae uffern yn gyflwr ym mha un
i ddichon damnedigion byth iawn foddioni

^fiawnder Duw. O blegid gan fod eu dyl-

i yn anfeidrol, a hwythau (am eu bod yn
readuriaid) yn derfynol, hwy fyddant byth
n talu, a'r ífyrling eithaf byth heb ei thalu.

I dyna yr unig reswm eu bod byth yng
gharcìiar, am nas gellir byth cldywedyd,

>yma Dduw bellach wédi cael ei ofyniad.

»nd Crist, Meichnîydd ei bobl, a dalodd eu
)ll cldyled ar unwaith, ac a gymmerodd yr

sgrifen-law, gan ei hoelio wrth y groes, heb
dael dim cyfrif ar ol i'w ofyn eilwaith,

c i ddwyn y credadyu i berygl drachefn
an law cyfiawnder. Yn awr, megys y dy-
umai dyìedwr gonest ei ryddid ar law ei

fynwr, er mwyn dyfod o hyd i fodd i dalu

i ddyied, gystal ag er mwyu iddo ei huu

ddiangc rhag caledi carchariad ; felly y
gweddía enaid gonest (a'r cyfryw yw pob
sant) rliagutfern, dan olygu gogoniantDuw,
a'i esmwythdra a'i ddedwyddwch ei hun.
" Arglwydd (medd efe), os fy ìdiroi a wnai
i uífein, mi fyddaf ynoyn talu i ti, y maeyn
wir, trwy boenau cytiawn o fesur yehydigyn
bacli, ond heb allu bytli dy foddloni : ond
ar law Crist, gelli dderbyn yn llawn yr hyn
y mae dy gyfiawnder yi\ ei ofyn i mi ; ac

ìiefyd fy ngwneuthur i, gi-eadur tlawd, yn
gyhoeddwr o'th fawl i dragwyddoldeb. Ö !

ua ddanfon mo honof i'th gablu ym mhlith

y dorf resynol o eneidiau damnedig ac 3
T
s-

brydion dfwg, wecìi i ti roddi yuof dvly-

muniad i uno â'r côr o saint ac angylion

sydd yn pur ddyrchafu dy enw sanctaidd a
gogoneddus."

PENNOD LVL
Tn nghylch erfyniad am farn, a'r modd #10

f/iiflawìii.

Y drydedd gangen mewn gweddi erfyniol

yw erfyniad barn. Math o weddi yw hon,
yra mha un y mae y Cristion yn erfyn am
ddialedd Duw ar elynion Duw a'i bobl. Ar
neges ddifrifol athrist o'r fath yma y mae
eirchion y saint yn cael eu banfon weithiau
i'r nef; ac y maent yn ifynu mor nerth-

ol a phan elont i geisio bendithion iddynt
hwy eu hunain ac i eglwys Dduw. Ac nid
rhyfedd, o blegid y mae haeddiant Crist yn
eu perarogli ; ac yn ganlynol y maent mor
dderbyniol gyda Duw a dim rhai ereill a
gyíiw3Tnant yn ei enw : "Ac feaeth mwgyr
arogldarth gyda gweddiau y saint, i fyny
ger bron Duw ;" Dad. viii. 4. A pha fatb,

wecldíau oedd y rhai hyn sydd eglur wrth y
geiriau nesaf (adn. 5): " A'r angel a gym-
merth y tliuser, ac a'i llanwodd hi o dân j
allor, ac a'i bwriodd i'r ddaear : a bu lleis-

iau, a tharanau, a mellt, a daeargryn."

Drwy yr liyn yr arwyddoceir y barnau ar-

swycíus a ddygai Duw niewn attebiad i

weddîau ei saint ar fyd annuwiol : am ei fod

trwy erlicliau gwaecllyd ar yr eglwys, a'i

gynddaredd yn erbyn gwirionedd Duw,
wedi peri i'r saint waeddi i'r nef am ddial

arno ; ac y deuai dial mor anocheladwy, a
tharanau, mejlt, a daeargrynfäau, nas dich-

on grym 'nac ystryw y penadur mwyaf ar y
ddaear mo'u gwrthsefyli. Fel hyn, megys
ar daniad drylliau mawrion a osodir yn er-

byn dinas, y gellwch weled ei mur neu ei

thyrau yn syrthio yn gandryll ; felly ar

weddiau y saint, y mae barnau trymion yn
sicr o ddisgyn ar elynion J3uw a'i eMwys.
Yn awr, gan fod Uwybr y Cristion ynia yn
gul iawn, y mae iddo achos i focí yn. círa

gwa^eiog, rhag rhoi cam gwyro^. Ý uihq
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efe yn y rhan hon o weddi, wrth erfyn barn, . ddaioni hvny mwy. Fel hyn y ^wnaeth
yn debyg i un yu gyru cerbyd ar ael dibyn Harglwydd

; pan ei cyfrifwyd gyda'r tr<
serth^; yrjhwn, oni bydd ganddo law a

|
eddwyr, hyd yn oed y pryd hyny fe eiri,

odd dros y troseddwyr : Èsa. liii. 12. Ily
llygad craff iawu, a eill yn fuan anafu y
cwbl. Y mae y graddau uchaf o orchwyl-
ion y Cristion yn rhedeg yn nesaf i'r ym-
yloedd peryglaf : fel y mae y gwirioneddau
dyfuaf yn hawsaf eu gyrdroi i'r cyfeiliorn-

adau mwyaf dinystriol. Mi geisiaf, gan
hyny, bennodi ychydig gyfarwyddiadau a
allant fod fel canllaw yn y ddyledswydd, i

d liogelu y Ciistion yn fwy rhag syrthio i

aflwydd yn ei chylch.

dosb. I.

laf. Gwylia rhag gwneuthur dy elynion
parsonol dy hun yn wrthddrych y fath er-

fyniad. Nid oes genytn uu warant, pan
wnelo rliyw un gam â ni, i alw yn nwyd-
wyllt am dâu o'r nef ar ei ben. Fe erchir
i ni yn wir dyru marwor ar ben ein gelyn

;

ond marwor cariad, nid llid a dial. Y mae
Iob yn rhoddi nod ddu ardyinmerddialofar,

yw, yr oedd efe ar waith yn erfyn dros .

eidiau y bobl hyny yn benuodol, agoedd
ei driu ef mor gigyddlyd, ie, a thra
oeddynt ar y gwaith o'i arteithio i an<
â'u hoffder at greulondeb.

2il. Pan weddiech yn erbyn gelyui
Duw a'i eglwys, aunela dy ddeisyfiadau
erbyn eu bwriadau, yn hytrach na'u persc
au. Felly yr apostolion, " Ac yn awr.
glwydd, edrych ar eu bygythion hwy ;'

iv. 29. Nid, distrywia eu personau, ond ec

ych ar eu bygythion ; ac felly y maent ynga
ael yr achos yu llaw yr Arglwydd i'w ài
drostynt. Felly Dafydd, yn 2 Sam. xv. 5
" O ! Arglwydd, tro, attolwg, gynghor Al
tophel yn ffolineb." Yn wir, fe wnae
Duw chwaneg ; fe ddymchwelodd y brad
bradwr hefyd ; ac yn yr ystyr hon, gall

ac yn gwadu y pechod arswydus :
" Os llaw- ' saint yn fyuych ddywedyd gyda'r prophw

enychais i am drychineb yr hwn a'mcasäii
;

{Esa. lxiv. 3):
<k Pan" wnaethost bethi

ac os ymgodaispanddigwyddodddrwgiddo. ofnadwy ni ddisgwyliasom ain danynt,1

Ac ni ddioddefais i datìüd fy ngenau bechu,
'

gan ofyn ei einioes ef drwy felldigo ;" Iob
xxxi. 22, 30. Ni feiddiai ef ddymuno drwg
i'w elyn, chwaethach ymroddi i ffuifio ei

ddymuniad yn weddi, a gofyn i Dduw ei

felìdithio. Y mae ein íachawdwr wedi ! au fyddo yn eìyuîon cyhoêddus i* Dduw
dangos i ni ffordd fwyrhagorol {Mat. v. 44): eglwys, diogelaf yw gweddio yu gy ffredi
"Bendithiwcb y rhai a'ch rcnlldithiant, a ac heb benuodiad: "Gwaradwydder y rh
gweddiwch dros y rhai a wnel i chwi." Mi a gasâut Seion" {Salm cxxix. 5), aoi n
wn y cyfrifir hyn yn arwydd o ysbryd mul- ' gwyddom pwy o honynt dan rym ystyfui
aidd gan wyr mawrfrydig ein hoes ni : rwydd, a phwy nad yw ; ac am hyuy n
gweddio drostynt ! Na, eu galw i yniladd

^
gallwn weddio yn bennodol a dilai yn erbj

alu y pwyth idd.N ut trwy î personau neillduol. Dichon llestr etholed

ni weddiasom am danynt ; trwy dywallt
ddialedd ar y personau, pan uad oeddy
hwy yn gweddio ond yn erbyn eu bwriadi
drygionus.

3ydd. Pan yn gweddio yn erbyn perso

yn hytrach, a tli

dywattt eu gwaed mewn ornest. Dyina ddi
od offrwm a gâr y meibion balchder hyn ei

thywallt i'w gwýn ddialgar ; neu eu danfou
i waelod uffern á'u rhegfeydd erchyll. O !

cryna rhag y fath ysbryd a hwn. Yr unig
fiordd i dynu mellditli o'r nef arnat dy hun
yw erfyn melldith yn ddigofus ar arall:

"Hoffodd felidith, a hi a ddaeth iddo ; ni

fynai fendith, a hi a bellhaodd oddi wrtho.
Gwisgodd felldith fel dwfr i'w fewn, ac fel

olew i'w esgyrn ;" 8alin cix. 17, 18. Yr
oedd Moses, mi feddyliwn, yn berchen ys-
bryd mor ardderchog a neb o'r rhai a elwir

yn wrol wyr, etto, ai tynu cleddy/ ar
Aaron, neu daraw i regu Miriam, a wnaeth
efe pan ymddygasant mor anweddaidd tuag
ato / Nag e, yn ddiau, oud dwyn y cwbl
yn amyneddgar. Iü, a phan ddangosasai
Duw ei anfoddlonrwydd at Miriam, am ei

chamymddygiad i'w erbyn, gwelwch fel

y mae y gwr sanctaidd hwu yn eiriol ar

Dduw yn ei phlaid : Kam. xii. Dyma wr-
oldeb o'r iawn ryw—gorchfygu drygioni â
daioni ; ac yn íle ceisio dial ar y neb a
wnel gam â ni, cael y feistrolaeth ar ein

llygredd ein huuain mor bftll »<? i ddymano ei

fod dros amser mewu gelyjiiaeth yn erbj
Duw a'i eglwys—un y mae Duw am ei gy
segru iddo ei hun trwy ras, a'i wneuthur)
lleatr sanctaidd at wasauaetli ei d. "i

ydym, mi addefaf, yn cael rhai yn y Bei

y gweddiwyd i'w herbyn wrth eu henwai
^e^y y gweddiodd Moses yn erbyn Cora
a'i gyfeillion {Num. xvj), a Phaul yn erbj
Alecsander y gof copr : "Taled yr A
glwydd iddo yn ol ei weithredoedd " (2 Tii

iy. 14): oud yr oedd gau y rhai hyn, ac e

eill y cawn eu hanes, ysbryd ac awilurdc
anghyffredinol ; ac nid ydynt i fod yn e
amplau i ni yn yr achos yma. Galwod
Eiîas amdân o'r uef ary swyddogion ; ond ce
yddwydy disgyblionam chwenuych gwneu
yn gyffelyb heb ysbryd cyffelyb : "Ni wydc
och o ba ysbryd yr ydych ;" Luc i:

Gweddia am ddarostyngiad i holl elynio

ystyfnig Duw ; a gâd iddo ef annelu y saet

at y nod. Cafodd Ahab ei ddyrn^d, er m;

ar antur y taflwyd y saeth, gan un nadoed
yn meddwl am dano ef. Y mae gweddia
yn cael dosbarthiad yn y nef cyn y dj

chweio eu hattebion. Ev nad oedd y bri

eglwys ya gweddio am farn ar yr ymhei
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iwdwyr, ond, i'r gwrthwyneb, am ras a

lodded ; etto cafodd aniryw o honynt, trwy

ìu bod yn troi allan yn elynionadgas i Dduw
i'i bobl, deimlo pwys yr erfyniadau a rodd-

ìdd hi i'r nef, yn erbyn gwrtbwynebwyr y
jrwirionedd yn gyffredinol.

4ydd. Wrth weddio ynerbyngelynion ys-

tyfnig Duw a'i eglwys, gogoniant Duw a

ídylem yn benaf amcanu ato; ac aflwydd

iddynt hwy mewn trefn i hyny: "Cyfod,

Arglwydd, a gwasgarer dy elynion." Megys

f mae yr haul, wedi iddo ymlid y niwl oedd

pn ei guddio o'n golwg ni, yn dangos dis-

yleirdeb ei belydr, felly Duw, trwy ddial ar

îi elynion, a'u gwasgara yn eu drwg am-
îanion oedd yn tueddu i dywyllu ei ogon-

iant ef yn y byd
; y mae yntau yn arddang-

3S ac yn amlygu disgleirdeb ei briodol-

iaethau o flaen llygaid ei bobl. Y canlyn-

iad mwyaf athrist sydd yn dilyn llwyddiant

relynion Duw yn y byd, yw eu balchder a'u

îabledd yn erbyn Duw, ei wirionedd, a'i

ìglwys. Y pryd hÿny, hwy fytheiriant eu

rableddau erchyll yn erbyn y nef ; y pryd
àyny y gwatwarant y saint tlodion, ac a'u

*wànar.t â chleddyf llym eu, hiaith wawd-
as, "Pa le yn awr y mae eu Duw hwynt ?"

Ond pan ymaflo üuw yn nharian ei nerth,

ic y gwTaradwyddo y cewri hyn, meibion
iaear, trwy fwrw dinystr ar eu penau yng
ughanol eu hystrywiau drygionus, pan
daflo efe eu dichellion a'u hergydion, a
saethasent at ei eglwys, yn ol arnynt eu
bunain er eu gwae a'u dinystr, yn awr y
mae yn dwyn ymaith y gwaradwydd, ac yn
rhoddi atteb hyd adref i'w gofyniad, "Pa le

yn awr y mae eich Duw ?" Y mae wrth eu
gwddf hwy ; ac â'i gleddyf llym yn dial go-

goniant ei enw arnynt. Pan gafodd Julian

y gwrthgiliwr ei archoll marwol, ac y bu
raid iddo addef llaw pwy a'i parodd trwy
waeddi, Vicisti Galilëe=" O Iesu o Galilea,

aethost yn drech na fi;" yr oedd hyn yn
farn a roddodd daw ar iaith gableddus
wawdus ei weision Paganaidd, " Pa beth y
mae mab y saer arno yti awr ?" Un o hon-
ynt, Libanius, a darawsai hyn ar ddannedd
Cristion, mewn dirmyg i'n Iachawdwr, a
gafodd yn attebiad, " Y mae yn gwneuthur
arch i'th feistr di ;" ac wele daeth hyn i

ben yn gynt na'u disgwyliad, er eu syndod
a'u gwaradwydd ! Nis gall lai na bod yn
ddiwrnod llawen i Gristion sydd yn prisio

gogoniant Duw uwch law ei einioes ei hun,
pan welo hyd yn oed yr annuwiol oedd o'r

blaen yn gwadu rhagluniaeth, ac yn cyf-
rif pob peth i ddamwain a digwyddiad, yn
awr wrth yr ymddangosiadau hynod o'i

allu a'i ddoethineb, yn achub ei bobl ac yn
difetha ei elynion, yn gorfod addef, " Di'au
fod ffrwyth i'r cyfiawn: diau fod Duw a
farna ar y ddaear ;" Salm lviii. 11. Y dyr-
chafiad hwn ar enw gogoneddus Duw, a
ddylai fod ac sydd yng ngolwo- Dob Cristion

2 x

wrth erfyn am ddial yn ei weddi'au

:

u Gwaradwydder a difether hwynt, fel y
gwypont mai tydi, yr hwn yn unig wyt Ie-

hofah wrth dy enw, wyt Oruchaf ar yr
holl ddaear ;" Salm lxxxiii, 18.

DOSB. II.

Yn awr, oddi wrth y pen yma o erfyniad

barn, y mae
(laf.) Defnydd o gysur i'r saint yng

ngwyneb y rhegfeydd erchyll a fytheiria yr

annuwiol i'w herbyn. Y mae y saint yn yt

ystyr hon dan felldith. Yr annuwiol yw y
blaid liosocaf yn y byd : praidd bychan y

w

yr eglwys, ond g}
rr anferth yw ei gelynion

;

ac nis gall y rhai hyn ddymuno yn dda iddi

hi. Bydd i Cain, fel y dywed Luther,
" gasau a lladd Abel hyd ddiwedd y byd;"
y mae yr un ysbryd ag oedd ynddo yn aros

yn ei hâd. Rai gweithiau, pan fyddo yr

eglwys yn ei llwyddiant a haul heddwch
allanol yn tywynu arai, hwy allant waeddi,
" Hosanna," yn y dorf, fel Simei, a allai ym-
grymu i Ddafydd ar ei ddyrchafiad, er iddo

ei regu yn ei gyfyngder, " Etto, â'u geneuau y
bendithiaut, ond o'u mewn y melldithiant

;"

Salm lxii. 4. Ni ddichon dyn annuwiol
ddymuno yn dda i'r duwiol, fel y cyfryw :

megys, o'r ochr arall, nas gall y duwiol
hoffi'r annuwiol, fel y cyfryw :

" Ac ni ddy-
wed y rhai a änt heibio, Bendith yr Ar-
glwydd arnoch : bendithiwn chwi yn enw
yr Arglwydd ;" JSalm cxxix. 8. Y maent
yn wir yn deisyf eu dychweliad, ac yn y
modd hyny yn dymuno yn dda iddynt ; ond
yn y ffordd ddrwg y maent etto arni, nis

gallant eu bendithio. Peliy gall yr annuw-
iol ddymuno cael y saint i'wplaid hwythau,
i wneuthur fel hwythau ; ac yna gallant eu
canmawl a'u cofleidio. Ônd tra yr ymgad-
wo y saint yn agos at Dduw, ac y nacaont
redeg i'w canlyn i ormod rhysedd, y maent
yn sicr o gael eu rheg a'u melldith. Nid
yw eu rhodiad duwiol a heddychol yn allu-

og i'w cadw rhag eu llid a'u diglionedd:
" Ni logais, ac ni logwyd i mi ; etto pawb o
honynt sydd yn fy melldithio i;" ler. xv.

10. Ond nac ofna di, Gristion, eu rheg-
feydd ; nid ydynt ond anathema mewn swn,
fel tân ar badell dryll heb un ergyd, rhydcí

glec, ond ni wna niwed. Fe'th gysgoda
bendith Duw di rhag eu melldith hwy:
"Melldithiant hwy, ond bendithia di

;"

Salm cix. 28. Pan neidiodd y wiber o'r

tân ar law Pau), yr oedd y barbariaid yn
disgwyl iddo syrthio yn farw ; ond ni ddi-

gwyddodd dim o'r fath beth. Felly y mae
gelynion Duw a'i bobl o genhedlaeth i

genhedlaeth wedi disgwyl i'r eglwys sy
o hyd dan eu melldithion, drengu gan
eu pwys : ond byw y mae o hyd er hyny, a
rhodio ar feddau eu holl ddrwg-ewyllyswyr.
Och, drueiniaid tlodion, pa beth a dâl eich

drwg-ddymuniad ? Yn ddiau, fel na wna
eich bendith ddaioni, felly ni wna eich mell-
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dith chwaith ddrwg, nes y galloch gael
gan Dduw osod ei sel a'i Amen wrthi ; ac ymae hyny yn ammhossibl. A ddarfu i'iti

Iachawdwr geryddu mor llym ddymuniad
nwydwyllt ei ddisgybliou, oedd am ddwyn
tân o'r nef ar rai a dybiasant hwy oedd yn
ei haeddu ! Ac a fydd iddo foddhau eich
chwant digofus Uidiog chwi jn erbyn ei an-
wyl bobl, trwy djwallt yr hyn yr ydych
chwi yn rhyfygus, ie, yn çableddus, yn ei

ofjn ganddo ? Ai ni wna dim eich tro chwi,
ond cael Duw i'ch gwasanaeth, i ddienyddio
y rhai y rhoddwch chwi farn arnynt, a'r
rhai lijny yn anwyl blant iddo hefyd, ac am
ddim yn y byd ond na feiddiant fod raor
ddrygionus â chwi eich hunain? Ewch a
pherwch i'r fam dyner drochi ei dwylaw yng
ngwaed ei baban hawddgar sy newydd ddy-
fod o'i chroth, ac yn gorwedd wrth ei bron;
neu i'r gwr fradjchu a thraddodi gwraig ei

fynwes i ddwylaw Uofruddion sydd yn
gwylio am ei bywyd. A fyddai y rhai hyn
yn negeseuau a barai groesaw i'r neb a'u
dygent at fam neu wr caruaidd ? Ond pe
byddai angenfilod i'w cael ym mhlith dyn-
ion; etto cofia mai â Duw y niae i ti a
wnelych ; Duw sydd â'i natur yn anghyf-
newidiol, a'i gyfammod â'i bobl yn amihor-
adwy. Ehyfedd fu taeriueb Balac a Ba-
laam arno, âg allor ar ol allor, o fan i fan,
ondycwbl yn ofer: "Etto, jr Argiwydd
dy Dduw, ni fjnai wrandaw ar Balaam;
ond trôdd yr Arglwydd dy Dduw y
felldith yn fendith i ti ; canys hoffodd yr
Arglwydd dydi ;" Dent. xxiii. 5. Erioed ni
bu niwy o sel na chwant awchlym i ddwyn
bwriad i ben nag oedd yma. Gallem fedd-
wl fod Duw wedi dywedyd digon wrth
Balaam ar y cyntaf, i beri iddo ddarfod â'i

gaisfel peth ammhossibl: "Na ddos gyda
hwynt, na felldithia y bobl, canys beucìig-
edig ydynt ;" JYum. xxii. 12. Ond yr oedd
yn hofli y gwaith ac yn caru y wobr ; am
hyny somodd ei gydwybod trwy gadw rhan
o eiriau Duw oddi wrth ycenhadon ; acnicl

y cwbl o eiriau Balaam a ddygasant hwyth-
au at Balac—mor anfoddlawn oeddynt oll

i'r gorchwyl fethu ! Etto, gwelwn wrth y
canlyniad na wnaethant ond poeni i golli eu
llafur; îe, gwaeth, i'w colli eu hunain ; o
herwydd fe barodd Duw iddynt, yn fcistr a
gweision, yfed y felldith yr oeddynt am ei

darllaw i Israel.

(2il.) Gair at yr annuwiol. Gwyìiwch
rhag i chwi trwy eich casineb parhaol at
wirionedd ac eglwys Crist godi ei gweddîau
i'ch erbyn. Y mae erfyniadau dial y saint,

pan eu hiawn-gyflé'ir o ran achos ac amcan,
yn ddrylliau angeuol ac yn taraw yn farw
lle disgynant : "Oni ddial Duw ei etholed-
igion sydd yn llefain arno ddydd a nos, er
ei fod yn hir oedi drostynt? Yr wyf yn
dywedyd i chwi y dial efe hwyut ar frys

;"

liUd xviii» 7, 8. Nid geiriau gweigion nio

horiynt, fcl rhegfeydd yr annuwiol a ollyng
ir i'r awyr, ac a ddifiauant yno gyda'n Ìianl
adl; ond fe'u derbynir i'r nef ac a'u danl
fouir yn ol gyda tharanau a mellt ar benaJ
yr annuwiolion. Darfu i weddi Dafydí
ddattod dichell gordeddig Ahitophel,

\

phlethu cebystr iddo hefyd. Mae gweddi
au y saint i'w hofni yn fwy (fei y dywedod
un gwr raawr ac à'i teimíodd hefyd)
byddin o ugain mü o wyr yn y^ maes
Darfu i ympryd Esther brysuro dinyst
Hanian

; a gweddi Hezecîah ddwyn llu an
ferth Senacherib i'r lladdfa, a chvrchi
augel o'r nef i ddwyn y dialedd arnyn
mewn un noswaith.

PENNOD LVII.
Am dalu diolch, a pha bcth si/dd ifud yii

destt/n ein diolchgara-ch.

Yr ail fath o weddi yo,y rhaniad olaf yms
yw diolchgarwch

; wrth drin pa un mi
gadwaf at fy nhrefn o'r blaen. Dangosaf,

laf. Pa bethau y mae i ni roddi rnawl
diolch am dauynt. Yu awr, gwrthddry».
diolchgarwch a deisyfiad yw, rliywbeth a'r

sy dda, ond dau olygiad arall. Yr ydym vd
gofyn y petli y byddo arnom ei eisieu

;
u

rhoddi diolch am y peth a dderbyniasoin,
neu am y gobaith fyddo genym o'raddewid,
y cawn niewn amser djledus ou clorbyn.
Felly ni a welwn fod gan y Cristiou faes
mor helaeth i arfer ei ddiolchgarwch yn-
ddo ag sy ganddo i' w erfyniadau. Y nia'e y
ddyledswydd hon yn cylchynu nef a daear,
ac yn cymmeryd y ddau fyd o fewn ei llin-

ell. Megys nad yw Duw yn gwneud dim
heb fod yn golygu ei ogoniant ei hun yn-
ddo {Diar. xvi. 4); felly nid oesun weithred
o'i eiddo tuag at ei bobi, nad yw efe yn bwr-
iadu eu lles drwyddi

; yn ganlynol, y maey
cwbl a wnel yn destyn addas o'u diòlchgar-
wch. Oddi yma yr erchir i ni, " Y"m mhoo
dim roddi diolch." O ! y fath destyn hel-
aethlawn a rydd Duw i'w bobl i cstyn eu
myfyrdodau amo ! Ym mhob dim ! Mae
holl drefn ac jstod rhagluniaeth ddwyfol
tuag at y saint yn debyg"! lyfrccrddoriaeth,
ac ym mhob daleu o hono gân, â'i íhônaa
wedi eu nodi, fel ygallont etdyügua'ichanu
i glod eu Duw. Nid oes un amgylchiad o'n

bywyd y gallaut ddywedyd ain dano, Yu
hwn ni chawsom un drugaredd i fcndithio
Duw am dani. Yn awr, fel nad yw ufudd-
dod hannerog yn dda, felly nidydyw diolch

hannerog ond drwg drwyddo: nid fod un
Cristion yn gallu cadw yr holl orchymynion
neu rifo yn ddyladwy holl drugareddau
Duw ; llawer llai rhoddi diolch neillduol a
phennodol am bob trugaredd wrth ei phen;
ond fel y mae efe â'i olwg ar yr holl orchy-

mynion (8cm cxix. 6), feily y mae yn d/«
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muno mawrhau pob trngaredd; ac hyd
eithaf ei allu, rhoddi i Dduw y mawl o'i holl

ddoniau :
" Beth a dalaf i'r Arglwydd am

ei holl ddoniau i mi ì" Salm cxvi. 1 2. Dyma
enaid gonest yn wir, nid oecld efe am gladdu

dim o'i ddyled i Dduw, ond galw ei enaid i

gyfrif am ei holl ddoniau, nid hon neu y
llall. Gall camu dros un nôd mewn cân anaf

u

harddwch y cwbl ; felly anniolchgarwch am
un drugaredd a anurdda ein diolch am y
lleill. Ond i ddosbarthu trugareddau Duw
yn amryw restrau, fel y byddo eich gwaith

yn y ddyledswydd hon yn amlycach ger eich

bron :

—

laf. Y mae trugareddau naill ai yn gy-

ffredinol, ai anghyffreclinol ; ein rhanau ar-

ferol, neu rai anarferol, i'n gwledda yn awr
a phryd arall. Ti ddylit, nid yn unig fol-

iannu Duw am rodd arbenig a ddigwyddo
nnwaith mewn blwyddyn—trugaredd a ddel

gyda 'r fath hynodrwydd fel y mae dy holl

gymmydogion yn sylwi arni, megys hono a

gafodd Zacharîas ac Elizabeth yn eu mab a

aeth yn gyhoeddus ar led y wlad (Ltcc i. 65)

— ond hefyd am roddion cyíFredinol a beu-

nyddiol. O herwydd, yn gyntaf, yr ydym
yn annheilwng o'r drugaredd leiaf (Gen.

xxxii. 10), ac am hyny y mae Duw yn deil-

wng o fawl am y leiaf
,
gan ei bod yn fwy

nag sy arno o dcìyled i ni. Yn ail, y mae y
trugareddau cyffredinol hyn yn llawer. Fel

hyn y mae Dafycld yn mwyhau gwerth
rhoddion o'r fath :

" Dduw, mor fawr y

w

eu swm hwynt ! Pe cyfrifwn hwynt, aml-

ach ydynt na'r tywod
;
pan ddeffrowyf,

gyda thi yr ydwyf yn wastad ;" Salm
cxxxix. 18. Fel pe dywedasai, Nicí oes un
munydyn o amser nad wyt ti yn rhoddi o'th

ddaioni mi ; cyn gynted ag yr agorwyf fy

amrantau y bore, y mae genyf destyn new-
ydd, mewn trugareddau newyddion a gyf-

ranwyd er pan hunais, i roddi fy myfyrcìod-

au diolchgar ar waith. Y mae llawer

ychydigyn ynghyd yn gwneuthur swm
mawr. Pa beth Ìai na thywodyn, etto pa

beth sy drymach na'r tywod ar làn y môr ì

Megys ag y mae pechodau bychain, y fath

ag yw meddyliau ofer a geiriau segur, gan
eu hamldra, yn tyru yn euogrwydd mawr, a

barant gyfrif trwm o'r diwedd ; felly tru-

gareddau cyffredinol, er eu bocl yn fyr o

faint rhai trugareddau arbenig (a'u hystyr-

ied ar wahân), etto, hwy ddygant hyny i

mewn yn eu nifer. Pwy ni ddywed focl

gwr yn dangos caredigrwydd cymmaint, ie,

mwy, wrth gynnal un ar ei fwrdd â lluniaeth

cyffredin, ar hyd y flwyddyn, nag wrth ei

groesawu mewn gwledd fawr, dclwywaith

neu dair yn yr un amser ? Yn drydydd, Y
mae gonestrwydd yn amlycach mewn diolch-

garwch am drugareddau cyffredinol na'r

anghyffVedinol. Megys y mae yn arwydd o

gaìon ddrygionus, bod y dyn yn syrthio i

uechod ar bob achlysur cyffredin; felly y

mae yn brawf o nerth gras, pan fyddo yv
enaicl yn cymmeryd amnaid oddi wrth bob
trngaredd gyffredin i fendithio ei Dduw. Y
mae rhai mor rwym yn eu hysbrydoedd,
nad oes ond physygwriaeth cryf a weithia
gyda hwynt

;
gallant lyngcu cystuddiau

bychain a thrugareddau cyfìredin, heb ym-
ddarostwng dan y naill, na |moliannu Duw
am y lleill. Dyna y galon rywiog, yr hon y
tycia physygwriaeth tyner gyda hi ; cer-

yddon ysgeifn yn ei darostwng, a thrugar-
eddau cyffredin yn ei chodi i ddiolchgar-

wch.
2il. Y mae trugareddau naill ai yn rhai

wedi eu dechreu, neu wedi eu dwyn i ben.

Ni ddylem ni beri i Dduw aros am ein mawl
hyd oni byddo efe wedi dwyn trugaredd i'w

llawn dwf, ond ei foliannu ar ei chychwyn-
iad. Dylem fod mor barod i roddi mawl
am drugaredd, ag yw Duw i wrandaw ein

hymbiliau am dani. Boreuol iawnywDuw
i gyfarfod enaid erfyngar :

," Yn nechreu dy
weddíau yr aeth y gorchymyn allan (Dan.
ix. 23) " Dywedais, Cyffesaf yn fy erbyn fy

hun...a thi a faddeuaist ;" Salm xxxii. Fei
hyn y dylem ninnau atteb yn ein diolchgar-

wch i'r arwydd cyntaf, a rydcl Duw yn ei

ragluniaeth o nesâd trugaredd. Os cewch
ond clywed fod y brenin ar y ffordd tua'ch

tref, chwi godwch at y clychau tra y mae
etto ym mhell ; ac ni adewch ddistawrwydd
am ei fod heb gyrhaedd y tu mewn i'r

pyrth. Yr adar a godant yn fore, ac ydynt
barod â'u tônaii peraidd i gyfarch yr haul
pan ymddangoso. Fel hyn y dylem ninnau
daraw at ein telynau mawl ar ymddangos-
iad cyntaf trugaredd. Y mae genym es-

amplau hynod yn hyn. Nid addaw a
wnaeth Moses y rhoddai fawl i Dduw am yr
oll o'i ddoniau ynghyd,far ol iddo eu dwyn yn
ddiogel i Ganaan, a'u sefydlu yn fuddugol-
iaethus yn eu gllawn orphwysfa : na, ond
ysgrifenu cân yn ddiaros ar làn y môr, ac
yng ngolwg yr anialwch hyllyr oeddynt i'w

wynebu ; a'i chanu gydag Israel yn dâl di-

olch am yr honsel gyntaf yma ar ol eu cy-

chwyniad o'r Aipht. Felly 2 Sam. vi. 13 :

" A phan gychwynodd y rhai oedd yn dwyn
arch yr Arglwydd chwech o ganirau, yna
efe a offrymodd ychain a phasgedigion. A
1 Cron. xv. 26, sydd le yn cyfatteb i hwn,
ac yn son am yr un tro :

" Pan gynnorthwy-
odd Duw y Lefiaid oedd yn dwyn yr arch,

hwy a offrymasant saith o fustych a saith o
hyrddod." Hyny y w, cyn gynted ag y can-

fuant, trwy gerdded ychydig gamrau, fod
Duw yn gwenu ar eu gorchwjd (y gâneifod
heb wneuthur rhwygiad, fel o'r blaen ar
Uzza), hwy ddangosasant eu diolch yn eb-

rwydd ar y fan, am hyn o ddechreuad go-
beithiol, am y gwyddeut yn dda nad oedd
un iFordd weíl at gael parhâd a chwanegiad
o ddaioni Duw atynt, na thrwy groesawiad
diolchírar o'i ymddangosiad cyntaf, Mewu
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gair, dyma fel y tarawodd vr Iuddewon jn
Babilon at eu caniadau dioìch ar wawr gyn-
taf eu gwaredigaeth :

" Yna y llanwyd ein
genau â chwerthin, a'n tafod a chana : vna
y dywedasant ym mysg y cenhedloedd/ Yr
Arglwydrì a wnaeth betliau mawrion i'r

rhai hyn ;" Salm cxxvi. 2. Nid oedd hi yn
awr ond megys dechreu lianw arnynt ; new-
ydd droi yr oedd y dwfr, a'u materiou yn
dechreu ymddangos yn fwy gwengar nag y
buasent ; etto, y pryd hyn, hwy gyfarchent
eu trugaredd newydd ei geni gyda gorfoledd
a mawl. Fe allaì, Gristion, dy fod ar glaf
wely, ac yn cael ychydig fywiocâd, er nad
3

Tw nemawr wrtli dy iechyd gynt. O ! ben-
dithia Dduw am hyn o godiad i'th ben oddi
ar obenydd. Gallai dy fod wedi bod o ran
dy gyflwr ysbrydol mewn cyfyngder mawr,
megys yn mol uffern, dychrynfeydd Duw
yn dyddifa ; ond yn awr, dy ing yn Uaesu

;

ac er na wyddost fod y Diddanydd wedi dy-
fod, etto, y mae rhyw belydr o oleu dwyfol
yn tori i'th garchar, ac yn magu ychydig
obaith i ddisgwyl am chwaneg. ü! nâ âd
i'r ernes yma o drngaredd fyned heibio heb
ei chydnabod gyda diolchgarwch. Och I y
mae rhai yn debyg i longau mawrion, na
nofiant ond ar lanw mawr ac uchel—trugar-
edd wedi ei chwbl orphen. Os na chânt
liwy eu dymuniad yn gyfan, nis gallant
weled yr hyn a feddaut, na chael eu calonau
i gywair mawl.

3ydd. Mae trugareddau naill aiyn rhai a
dderbynir yn y byd hwn, ai a gedwir hyd y
nesaf

; yn rhai mewn llaw neu mewn go-
baith. Y mae addewidion y myn Duw i ni
aros am eu cyflawniad hyd nes y delom i'r

11 ef. Ac ara y rhai hyn y mae yn gweddu i

ni fendithio Duw gystal ag am yr hyn a
rìderbyniwyd yma. Eho fawl am yr hyn
eydd yng ngliadw i ti yn y nef, gystal a'r hyn
a dreulir arnat ar y ddaear. Po mwyaf yr
eangir ein calonau i ddiolch am y trysor nad
yw etto genym ond mewn gobaith, mwyaf
yr anrhydeddwn ffyddlondeb yr hwn a add-
awodd. Y mae y neb a elo i draul fawr
gyda th sy ganddo mewn disgwyliad, yn
rìangos cryn hyder o gael ei fcddiannu ryw
rìdiwrnod. A phan roddir arian o law am
fUl rhyw farsiandwr, y mae yn dangos ei

fod yn wr o allu a chymmeriad. Felly
drwy y llawenydd a ymafla ynot, a'r diolch-
garwch a dardd o honot, am a ddywed yr
addewid y cawsai ei feddiannu yn angeu, y
gogoneddi dithau wirionedd y Duw a add-
awodd.

(4ydd.) Y mae trugareddau chwerwon, a
thrugareddau melusion, y rhai a rydd Duw
mewn gwin, a rhai mewn wermod. Yn awr,

y mae yn perthyn i ni ddiolcham y chwerw-
on, yn gystal a'r melusion. Dyma weddi
Iob: "Yr Arglwydd a roddodd, a'r Ar-
glwydd a ddygodd ymaith ; benrìigedig
fyddo enw'r Arglwydd." Y mae gorniod

yn dueddol i feddwl nad oes dim yn dru-
garedd, ond a el i lawr yn felus, ac a edj
íias da ar ei ol ; ond mabandod ein hysbryd-
oedd yw hyn, a wiag yniaith, feì y tyf gr«
yn fwy graidd, a'r Cristion yn synwyrol
ach. Pwy ddyn deallus a brisia lyfr wrtr

y goreurad ar ei gaead ì Yn ddiau, nid yv,

eiu croesau na'n mwyniant amserol, o'u hvs
tyried ynddynt eu hunain, nac yn fellditl

nac yn fendith ; nid ydynt ond megya
"

caearì ar y llyfr, yr hyn sydd yn ysgr'ifen
edig o'u mewn a ddeongla i ni pa un ai tru
garedd ydynt, ai nid e. Ai cystudd sydi
yn dyfod i

;

th ran ! Os gelli gael allan e
fod yu tarddu o gariad, ac felly yn dibeni
mewn gras a sancteiddrwydd, trugared»
ydyw, er iddo fod yn chwerw i'th archwaetl
di. Ái mwyniant wyt yn gael ì Os na(
yw cariad yn ei anfon, a gras yn ei ganlyn
yr liyn a ymddengys wrth ei eiFaith arnat
melldith ydyw, er melused a fyddo i'tì

deimlad. Y mae gwenwyn sydd* felus i'v

gael, a meddyginiaeth sy chwerw. Y ma<
y saint yn gyífrediu yn ennill mwy trwy ei

cystuddiau yn y byd na tíirwy fwynian
gan y byd. Mynychach y goleuir eu ílygai»

â'r wermod nag â'r mel, trwy driniaethai
chwTerwou ac anfoddhaol i'r teinilad, n;

thrwy rai hyfryd a moethus.
(5cd.) Y mae trugareddau naill aiynrha

a dderbyniwn yn bersonol, neu ynte mewi
cydgyfranogaeth fìg ereill ; ac y mae y rha
hyn i'w haddef yn gystal a'r lleill. " Madd
eu, O Dduw!" eb un, "i mi fy mhechodai
pobl ereill." Felly, dywed tithau, "Diolcl
i ti, O Dduw, aru fy nlirugareddau pob
ereiü." Ysgatfydd, Gristion, ddai-fod i t

weddio dros gyfaill claf, a'i fod wedi ei ad
feru i'w iechyd; dros un arall mewn cyf
yngder ysbryd, a bod y Diddanydd wed
ymweled âg ef. Yna yr oedd genyt eidd'

megys ar ei long ef, ac yr wyt yn ennil

wrth ei lwyddîant ef; ac ara hyny, dyli

fendithio Duw gydag ef. Yr hwn a wedJj
dros ei gyfaill, ac ni chyduna âg ef i dah
diolch pan gaffo y drugaredd, y mae yn ai

i un a fyddo am ddwyn ei gyfaill i ddyld
on dyn ddiofal am ei gynnorthwyo allau. 'b

mae ar dy gyfaill, Gristion, fwy o eisieu d
gymmhorth i dalu y diolch, nag i ofyn

;

rhold, am mai dyna y gwaith anhawsaí
Ond yn anad pob trugareddau i ereill, bydi

sicr nad anghofiech drugareddau eglwysig
thrugareddau gwladoL

PENNOD LVIIT.

Pedwar o gyfarwyddiadau at ffurfio ein diolch

iadau.

Chwi glywsoch pa beth yw testyn ein maw
a'n dioich. Deuwn yn awr at yr aü beth
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addawyd, sef gosod i lawr rai rheolau pa

fodd i ffurfio eiu diolchiadau.

DOSB. i.

laf. Bydd sicr fod y peth y diolchi i Dduw
am dano yn un o ìfrwythau yr addewid.

Dyna y cwmpas yr ydym i hwylio wrtho,

megys yn y rhan erfyniol, felly nëfyd yn y
rhan ddiolchiadol o weddi. Os nad yw o

fewn i'r addewid, nid trugaredd ydyw, ac

felly nid testyn diolcligarwch. Pan y mae
rhai yn llwyddo yn eu drygioni, y maent

mor hyf a dìolch i Dduw am iddynt ffynu

inor dda. Yn awr, os yw yn bechod trwm
i ddyn ymfendithio mewn ffordd ddrwg
(Deut. xxix. 19), llawer mwy erchyll yw
iddo fendithio Duw am lwyddiant ynddi.

Drwy y cyntaf y mae ef yn unig yn arddel

ei bechod ei hun—yr hyn yn wir sy ddrwg
ddigon— ond trwy yr ail y raae am wneuth-

ur Duw yn blaid gydag ef, ac yn ei demtio i

arddel y drwg hefyd. Cymmhwys y ilefar-

odd Bernard i'r perwyl hwn, wrth gym-
mharu y rhai ar y naill law a ddiolcbant i

Dduw am eu ffyniant mewn drwg, a rhag-

rithwyr, a ymfalch'iant yn y pethau da a

dderbyniasant ; fe ddywed, ." Y mae y naill

yn cyfrif eu pechod i Dduw, a'r lleill yn
ei ysbeilio o ogoniant ei drugareddau

;"

Preg. xlv. ar y Caniadau. Nis gall Duw
dderbyn dy ddiolch, oddi eithr iddo yn
gyntaf gymmeradwyo dy weithred. Y mae
yr hwn a dderbynio wobr yn euog o'r bai.

Ac a feiddiwch chwi demtio y Sanctaidd yn

y modd yma? Pe byddai y Duw y gelwch

arno yn debyg i eilunod y Cenhedloedd, nid

peth mawr fyddai. Wedi i'r Philistiaid ar-

fer eu creulondeb ar Saul, y maent yn an-

rhegu ei ben i Dagon eu Duw. Ni ddy-
munai y diafol well aberthau na ffrwyth

pechodau dynion. Ond fnaidd gan Sanct

yr Israel y fath ddiolchiadau. Nid oedd
gwobr putain i'w ddwyn i d yr Ar-
glwydd : Deut. xxiii. 18.

2il. Bydded y cwbl o'th fawl yn offrym-

edig trwy Grist. "Trwyddo ef offrymwn
aberth moliant i Dduw ;" Heh. xiii. 15.

"Chwychwi ydych offeiriadaeth sanctaidd,

i offrymu aberthau ysbrydol cymmeradwy
gan Dduw trwy Iesu Grist ;" 1 Pedr ii. 5.

Pe medrit ti lunio molawd o'r harddaf, a'i

addurno â'r araethyddiaeth wychaf, a'i

dywallt gyda'r gwres a'r sel mwyaf a fyddai

bossibl, ni wnai hyn i gyd ond sn aflafar a
garw yng nglilust yr Hollallurg, oddi eithr

ei fod tiwy Grist. Nid yr anadl o'i ollwng
i'r awyr agored a wna beroriaeth hyfryd,
ond o'i fyned trwy udgorn, neu ryw offeryn

arall, lle y mae yn cael ei ffurfio yn sn
cynghanedddol. Ysgatfydd, wrth weddio
am ryw drugaredd, dy fod fel un yn ym-
gysgodi dan adeu Crist, ac yn gofyn der-

byniad yn ei enw, am dy fod yn ymwybod-
oí o'th annheilyngdod i gael yr hyn a geisi

;

ond wrth dalu diolch, gan nad yw dy neges

ddim i erfyn a derbyn, ond i roddi, yr wyt
felly yn disgwyl croesaw. Y mae y neb
sydd yn rhoddi anrheg yn sicr o gael y drws
yn agored. Gwir, pe byddai dy rodd di yn
addas i'r Duw mawr. Önd pwy wyt ti, fel

y byddai iddo ef dderbyn y fath anrheg o'th

law? Os wyt anhaedcliannol o'r drugaredd
leiaf, yua yn sicr yr wyt yn annheilwng o'r

anrhydedd o fod dy offrwm diolch yn cael

derbyniad. Y mae arnat augen am gyf-

ryngdod Crist yn y naill achos fel y llall.

3ydd. Nac aros ar bethau yn gyffredinol

;

ond tyred, yn dy ddiolchiadau, at yr esampl-

au pennodol o ddaioni Duw atat. Èst
dolus in generaiibus. Y mae yn arwydd o
ysbryd ysgafn, os nad ffals, pan fyddo dyn
yn ymfoddloni ar gyhuddiad cyffredinol yn
ei erbyn ei hun, Yr wyf yn bechadur, yn
bechadur mawr; ac aros ar hyny, heb
deimlad neillduol o'r amryw rwygiadau a
wnaethpwyd yng nghyfraith Duw. Ac nid
argoel gwell ydyw yma, pan fyddo dyn yn
rhoddi Duw heibio â chyíarchiad o bell, am
ei drugaredd a'i ddaioni yn gyffredinol, ond
heb sylwi ar y rhanau pennodol sydd yn
chwyddo ac yn gwneuthur i fyny y swm
cyfíawn. Yn awr, i'th ddwyn ym mlaen yn
hyn, y mae yn rheidiol i ti graffu yn fanwl ar
ragluniaeth Duw yn feunyddiol, atat ti a'r

eiddot ; îe, ac at eglwys Dduw hefyd. Try-
sora y rhai hyn yn dy galon—fel y cadwodd
Mair eiriau Crist—fel y byddont yn ddefn-
ydd diolchgarwch erbyn amser gweddi.
Darbodaeth wir dda fydd hyn yn achos dy
enaid. Nid wyt yn disgwyl cael yn dy gist

yr arian na ddarfu i ti erioed eu cadw ynddi

;

ac nid hawdd y cai di yn dy galon ddiolch i

üduw am y trugareddau hyny, na thrysor-
aist eiioed yn dy gof. Y mae i'w ofni, nad
yw y dyn yn meddwl talu mo'rddyledhono
a edy ef heb ei rhoddi yn ei lyfr. Yn Salm.
cvii, ar ol i'r Salmydd annog i ddiolchgar-
wch, am cldaioni Duw mewn creadigaeth a
rhagluniaeth, y mae ei benderfyniad i sylwi
arno, "Y neb sy ddoeth, ac a gadwo hyn,
hwy a ddeallant drugareddau yr Arglwydd."
Fel pe dywedasai, Yr achos fod cyn lleied

mawl yn cael ei roddi am y fath drugaredd-
au mawrion yw, am fod dynion heb ddeall

daioni Duw ynddynt; ac y maent felly, am
eu bod heb eu cadw yn eu meddyliau, a hyn
drachefn yn bod, am eu bod heb ddoethineb.
Nid llyfrgell a wna ysgolhaig, ond synwyr i

graffu ar addysgiadau . dewisol, a'u sugno
allan o'i lyfrau. Nid oes neb heb ystôr o
drugareddau i foliannu Duw am danynt—

y

mae rhagluniaeth ddwyfol yn llyfr mawr,
wedi ei ysgrifenu yn dew ac yn anil, â thru-
gareddau o'r naill ben i'n hoes i'r llall.

Ond Och ! ychydig sydd yn meddu calon
i'w ddarllen, a llai yn meddu doethineb, i

gasglu y rhanau dewisol o hono, i'r fath ddi-
ben grasol ag yw hyn.

4ydd. Cyffroa dy rasusau moliangar. Y
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mae Dafydd yu galw y cwbl oeiìd yuddo i

fendithio Duw {Salm ciii.); hyny yw, holl
alluoedd a grasusau ei enaid. í roddi es-
ampl oud mewn dau neu dri.

(Jaf.) Gostyngeiddrwydd. Niddaydysg
dyn balch gardota, etto, fe eill hunan-gariad
beri iddo blygu i'r gwaith. Ond yn talu
iliolch y mae yn rhwym i fod yn fwngler,
am fod hyn yn ddarn mawr o' hunan-ym-
wadiad. "Nid i ni, nid i ni, ond i'th enw
dy hun dod y gogoniant." Pe ln anrheg y
balch wrth ei law; y mae yn anaddas i

roddi y goron ar beu Duw, am fod ganddo
ewyllys iddi ei hun. Yr ydym yn wir yn
cael y fwyell yn llaw y PÌiariseaid, ond
uaddu ei waith yn ysglodion y mae; yr
oedd ar ddull un yn mawrygu Duw â'i

enau, ond yn bwyta ei eiriau wrth siarad,
ac yn dangos yu eglur fod ei fryd yn fwy ar
ei ddyrchafu ei hun ua Duw :

" Diolch i ti

nad wyf fi fel y publican hwn." Y mae y
diolch yma yn dyfod i mewn o ran ffurf

;

ond y publican sy ffiaidd gauddo, a'i hunan
yu barchus. Chwi ellwch yu hawdd feddwl
y fath giledrychiad chwantus a roddodd
Haman ar Mordecai, pan oedd yn dal ei

wrthafl, ond yn dymuno bod ei hun ar y
cyfrwy. Och ! pa fodd y rhydd y balch ei

galou i Dduw, yr hyn y mae yn drachwantu
iddo ei hun? "Ni ddichon ueb," medd
Luther, "weddio 'sancteiddier dy euw,' ues y
medrp yn gyntaf lefain 'i lawr â'm henw i.'

"

Ymdrecha gan hyny am ras i'th fychanu dy
hun, ac addef dy ddiddymdra

; yna, ac nid
cyn hyny, y rhoddi di i Dduw ei fawl yn
ddidwyll a chyfa. Nid oes neb mor daer yu
gofyu, a'r hwu sydd yu yr angen mwyaf

;

ua neb mor wresog yn diolch, a'r hwn sydd
yn y teimlad mwyaf o'i annheilyngdod. A
phwy ni farna yn ddrwg am dano ei hun, os
bydd yn iawn adnabod ei hun? Pe ni'th
osodasai Duw di i fyny, pa ystôr a fedrasit
ti gael o'r eiddot dy hun ? Yr oêddit mor
llwm a dafad heb ei chnu—noeth y daethost
i'r byd; ac ar dy Dduw y'th fwriwyd o
hyny ym mlaen, fel plentyn tlawd ar gost y
plwyf. Pa faint a ryglyddaist ti wrth y
cwbl o'th wasanaeth iddo? Nid cymmaint
a'r pryd lleiaf o fara. Ac a wyt ti etto yn
falch? Y mae Beruard yu cydgymmharu
ymddygiad Ioseph at ei feistr, âgymddygiad
eneidiau diolchgar at Dduw fel hyn: " Fe
wyddai Ioseph fod ei feistr, a roddasai ei

holl dda dan ei law, er hyny yn llysu ei

wraig; ac am hyny, fe'i barnodd yn an-
uiolchgarwch erchyll iddo ei dwyn hi o
wely ei feistr, a fuasai mor dirion wrtho o
ran ei d. Felly," medd efe, "y mae Duw
yn rhad-roddi ei drugareddau yn nwylaw ei

ei saint, ond yn Uysu ei ogoniant ; am hyny,
y mae yr enaid grasol yu cymmeryd yu ddi-
olchgar yr hyn a rydd Duw, ond yn ostyng-
edig yn gadael y clod o honynt, yr hyu a
geidw Duw iddo ei hun,"

(2il.) Cariad a llawenydd. Y rhai hyü
medd yr hen air, a wuânt gerddor. Ÿ
wir, lle y mae y rliai hyn yn eu grym, y ma<
y gerddoriaeth oreu—y uef wyf yn feddwl
Üe y mae y grasusau hyn yn beríYaith. Y]
gyutaf, Cariad; dihewyd yw hon naa gai
aros gartref ; ond y mae yn rhaid iddi gae
tori allan mewn mawl i Dduw. Y ma<
Awstin, wrth eoii am y uef, yu tori allar
fel liyn: Jbi racabimus et videbimus

}
d*c

" Yno cawn ddigon o amser a llawn olwg
cawn weled a charu, caru a moliannu, mol-
ianuu a chanu." Y mae cariad a diolchgar-
wch yn debyg i gynneddfau un naws mewn
elfeuau, yu hawdd eu troi y naill i'r llall.

Yn nechreu Salm cxvi, medd Dafydd, "Da
genyf wrandaw o'r Arglwydd ar fy llef

;"

ac i eunyn ei gariad yn rflam fwy, y mae efe,

mewn rhai gwersi canlynol, yn mawrhau
trugareddau Duw

; yna y mae yn cael gafael
mewn tymmer mawl, ac yn taraw ar ei del-
yn {adn. 11), "Pa beth a dalaf i'r Arglwydd
am ei holl ddoniau?" Y ddyweddi hefyd
{Can. v.), wedi iddi iinwaith ddeffroi yn
iawn, a dwysfyfyrio y fath gyfaill a fuasai
wrth ei drws, ac iddi golli ei gyfeillach felus
trwy ei hangharedigrwydd, y mae yn ymys-
gwyd o'i diogi, yn codi ac yn cychwyu ar ei

ol. Yn awr, wedi iddi, wrth redeg ar ol ei

hanwylyd, gael ei henaid i wres cariad, y
mae yn tori allan i'w foli, ac yu ei gaumawl
o'r coryn i'r traed. Dyna'r mawl derbynioì
a ddel o galon wresog; a'r hwu a fynai
dwymno ei galon, rhaid iddo arfer peth ym-
drech duwiol at gynnhyrfu ei egwyddor o
gariad

;
yr hon, fel gwres naturiol y corph,

a gedwir ac a feithriuir drwy fod ar waitli.

(3ydd.) Cyffroa dy lawenydd. "Canaf,"
medd Dafydd, " â gwefusau llafar," neu â
gwefusau llawen : Salm lxiii. 5. Nid hawdd
y trig calon drist a diolchgar ynghyd—trist

gan dristwch y b^l wyf yn feddwl. Yr
oedd y disgyblion, gan dristwch, ym methu
dal eu llygaid yn agored i weddio ; diau eu
bod yn Uawer mwy anaddas i foliannu.
Hyn yn wir sydd yn gwueuthur mawl a di-

olchgarwch yn fwy auhawdd na gweddio.
am fod ein Uawenydd yma mor fynych yn
cael ei ddiftbdd a'i attal gan bechod a gofid
yu ei orchuddio, fel mai prin y mae y tân
uefol hwn yn cael llosgi yn hir yn oleu ar
allor y Cristion, o'r Ue y mae mawl i esgyn.
Profedigaethau a thrallodau, y maeut yn
gyru ac yn tueddu yr enaid yu fwy i weddi;
ond, gan ei wendid, yu rhoddi ei delyu o
foliaut allan o gywair. Haunah, hi wylodd
ac a weddiodd; ond ni fwytäai o'r hedd-
offrwm, aberth moliant, gan faint ei gofid.

Y mae yn gweddu i ui, gan hyuy, wylio
mwy ar eiu calonau, rhag eu hanghym-
mhwyso, trwy unrhyw gystudd, i

J
r gor-

chwyl hwn. Gwna â'th euaid fel y gwna j
cerddor â'i offeryn ar dywydd gwlyb; ni

chroga efe mo hono mewn ystafeíl laith
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'udr, ond lle y eaífo o wres y tân. A wyt

i dan gystudd 'ì na âd i'th enaid syllu yn

•hy hir ar dy flinderau ; ond tn ef o fewn

irogl y trugareddau sydd yn gydblethedig â

iwy. Eistedd yn agos i dân cariad Duw
?ug Nghrist ; twymna dy galon â myfyrdod

tr addewidion ysbrydol, tra yr wyt dan
Ä'asgfeuon corphorol, a thi gai brofì dy galon,

Irwy fendith Duw, mewn gradd o hwyl gy-

rarus i'w foliannu, yn y diwrnod mwyaf
fstormns a ddichou dy gyfarfod yn dy oes.

Fel hyn yr oedd Dafydd yn gallu canu yn
aeraidd yn yr ogof, " Parod yw fy nghalon,

0; Dduw ! parod yw fy nghalon ; canaf a

îhanmolaf ;" jSedm lvii. 7.

PENNOD LIX.
Pedair o reolau yn chwaneg yn y ddyledswydd o

dalu diolch.

fîed. Nac ymfoddlona ar adroddiad noeth,

jnd dyro i bob trugaredd y pwys sy briod-

)1 iddi yn ol yr amgylchiadau mwyhaol
fyddo yng ngln wrthi. Y mae rhagoriaeth

oaawr weithiau rhwng dau yn canu yr ungân

;

jan un, ni chewch ond y gân yn ddiaddurn

;

j mae y llall yn dilyn yr hediadau cywrain
m cyfnewidiadau fyddo yn perthyn iddi,

yn yr hyn y mae harddwch y beroriaeth yn
jefyll.

'Y mae trugareddau Duw yn effeith-

io ar ein calonau yn ol y trwsiad a gaffont.

Os rhoddwn ni am danynt eu gwisgoedd
aardd, yr amgylchiadau sydd yn eu mwyhau
wyf yn meddwl, y maent yn ymddangos yn
jgoneddus i'n llygad, ac yn eangu ein calon-

ui i ddiolch am danynt. Ond o'u hystyried

tieb y rhai hyn, yr ydym yn myned heibio

iddynt yn ysgafn. Y mae Duw ei hunan,
pan fynai ddangos maint ei hoffder at ei

oobl, yn ei gosod ger ei fron ei hun, nid fel

y maent yr awr hon, ond megys wedi eu
*wisgo â'r gogoniant a fwriadodd efe iddynt

:

'Megys â llawenydd priodfab am briod-

ferch, y llawenycha dy Dduw o'th blegid di;"

Esa. lxii. 5. Ar ddydd y briodas, fe fydd y
iillad goreu yn cael eu gwisgo. Gwna
iithau felly ; i ennyn dy ddiolchgarwch am
irugareddau, golyga hwynt yn yr amgylch-
iadau hyny a'u gwnânt yn fwyaf gogonedd-
us o'th flaen. Nis goddefai rhai ymherawd-
wyr i bawb dynu eu llun, rhag eu hanharddu
trwy eu hanfedrusrwydd. Yn ddiau, y mae
raawl ysgafn yn anharddu wyneb hawddgar
trugareddau Duw. Nid oes ond anibell un
a aU eu tynu i'r byw. I wneuthur hyn, y
mae llawer o fyfyrdod a dwysder yn angen-
rheidiol. " Y mae gweithredoedd yr Ar-
glwydd i'w ceisio gan bawb a'u hoffant."

Y mae y paentiwr cywrain ýn ystyried

wyneb y dyn cyn tynu ei lun. Nid gwaith
yw mawl i'w wneuthur mewn brys ; da nodi

y gerdd cyn ei chanu. Darllen gan hyny y

gair, a dysg gan y saint yno, pa amgylch-
iadau mwyhaol a ddarfu iddynt hwy graffu

arnynt, wrth gydnabod eu trugareddau.
Weithiau, ni a'u cawn yn gosod y pwyslais

ar yr attebiad buan i'w gweddi'au: " Yn y
dydd y gelwais y'm gwrandewaist;" Salm
cxxxviii. 3. Dyna argraph oedd yn chwan-
egu at ogoniant y drugaredd—nid oedd ond
curo, a chael; dyfod, a derbyn. Tra yr
oedd yr eglwys wrth ddrws Duw, yn gwedd-
'io dros Pedr, dyna Pedr wrth eu drws
hwythau, i fynegi fod eu gweddi wedi
llwyddo: Act. xii. Weithiau, y mae eu
golwg yn neillduol ar y gwendidau pechad-
urus oedd yng nghymmysg â'u gweddiau ; a
bod trugaredd yn dyfod er y rhai hyn, ac yn
tori atynt yn eu gwan ddisgwyliad, y mae
hyn wedi peri iddynt serchu daioni Duw yn
llawer mwy. " Dywedais yn fy ffrwst, pob
dyn sydd gelwyddog. Pa beth a dalaf i'r

Arglwydd am ei holl ddoniau i mi?" Salm
cxvi. Weithian, ar faint eu cyfyngder :

"Y
tlawd hwn a lefodd, a'r Arglwydd a'i clybu,

ac a'i gwaredodd o'i holl drallodau ;" Salm
xxxiv. Feliy (Salm cxxxvi.), " Yr kwn a'n

cofiodd yn ein hisel radd: o herwydd ei

drugaredd sydd yn dragywydd." Yn wir,

y mae yn rhaid i hyn fwyhau gwerth tru-

garedd yn y meddwl. Y mae y dwfr a
roddodd Duw o'r graig i Israel, yn cael ei

alw yn fêl, am ei roddi yn eu dwfn angen,
a'i fod felly mor felus iddynt hwy a'r môl.

Y mae arian yn aur, pan eu rhoddir i ddyn
ar newynu o eisieu modd i brynu bara.

Weithian, ar amlder yr anrhegion, a'r ar-

wyddion o'i diriondeb a ddengys Duw: "Ni
phalla ei dosturiaethau ef: Bob boreu y
deuant o newydd ;" Galar. Ier. iii. 22, 23.

"Llawer gwaith y'm cystuddiasant o'm
hieuengctid : etto ni'm gorfuant ;" Salm
exxix. 2. " Hyd yma y cynnorthwyodd yr
Arglwydd nyni ;" 1 Sam. vii. 12. Y mae
hyn yn rhoddi y fath bwyslais, fel nad ellir

synio y drugaredd, mewn modd dyladwy,
hebddo. Y mae gyrfa o bechod yn waeth
nag un pechod :

" Eu helynt," neu eu rhed-
iad parhaus, "sydd ddrwg;" ler. xxiii. 10,

Felly rhediad trngaredd, o amser i amser, a
ddengys ddaioni mwy. Y rhai a allanfc

roddi elusen i gardotyn am dro, etto a'i cur-

ent o'r drws, pe deuai yno yn fynych, gan
wneud crefft o honi. Weithiau ar hynod-
rwydd y drugaredd ; y maent yn dal sylw ar

y gwahaniaeth a wna Duw wrth ranu ei

roddion :
" Ni wnaeth efe felly âg un gen-

edl ; ac nid adnabuant ei farnedigaethau ef

:

Molwch yr Arglwydd;" Salm cxlvii. 20.
" Arglwydd, pa beth yw yr achos yr wyt ar
fedr eglurhau dy hun i ni, ac nid i'r byd?"
Ioan xiv. 22. Gwasanaethed yr ychydig
amneidiau hyn, i'th osod ar waith i chwilio

am chwaneg. Heb hyn, yr ydym yn ys-

beilio Duw o'r rhan oreu o'i aberth, fel pe
buasai Iuddew yii tynu ymaith y brasder,
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ac yn gosod y cul ar allor Duw ; neu fel y
gwnaeth hwnw â'i eilun, a dynodd y wisg
arian oddi ara dano, ac a roddodd ei siaced
lom ei tmu yn ei lle. Y trugareddau wyt
yn dderbyn, maent yn hardd a gwerthfawr

;

na ddyro dithau ryw diolch llymllyd yn dâl
i Dduw am danynt. Y mae efe yii disgwyl
ei gael, mewn rhyw radd, i gyfatteb i'w
drugaredd: " Molwcli ef aui ei gadernid:
molwch ef yn ol anilder ei fawredd;" Salm
cl. 2.

DOSB. I.

6ed. Gwna wabân rhwng trugaredd a
thrugaredd ; boed y mawl uchaf am y rhai
penaf. Arwydd drwg yw udo a chrochlef-
ain mewn gweddi am d a gin ; a bod, ar
yr un pryd, yn wan ac oeraidd o ddymuuiad
am Giist a'i ras. Aa nid gwell yw, pau
fyddo dyn yn addef daioni Duw mewn peth-
auamserol; ond heb ddal fawr o sylw ar
roddiou mwy sydd yn perthyn i fyd arall.

Chwi a glywch weithiau bryfyn cybyddlyd
yn adrodd pa fath dyminor a thywydd
gwych a fydd, am gnydau d a ffrwythydd

;

y rhai hyu sydd at ei íias auianol, fel y cawl
at archwaetii Esau ; ond gair ni cheir un
amser, a ddengys ddim ystyriaeth deimladol
am wych dymmorau gras; neu ryfedd
aniynedd Duw fod y fath adyn ag ef cyhyd
allan o uffern ; nac am ei ddaioni anfeidrol
yn cynnyg Crist iddo trwy yr efeugyl. Fe
dr y rhai hyn drosodd, fel y trý plentyn
ddalenau llyfr, nes delo at ryw bictiwr
hardd; ac yno yr erys i lygad-rythu. Crist
a'i ras, ynghyd â bendithiou ysbrydol ereill,

nis gaíl ef oadi wrthynt, ac ni rydd fri ar-
nynt, oni wnânt rywbeth at lenwi ei godau
a'i ysguboriau. Yn awr, a gaiíí' y fatli yma
basio am ddyn diolchgar? A dderbyn Duw
ddiolch hwnw am y ddaear, sydd yn gwrth-
od y nef—sydd yn cymmeryd ýd a gwin,
dan fendithio ; ond yn peri iddo gadw Crist
iddo ei hun, dan ddirmygu

;
gan ddywedyd,

gydag Esau, pan oedd ei frawd yn cynuyg
anrheg, " Y mae genyf ddigou í" Y mae
calon rasol o hwyl arall: "Bendigedigfyddo
Duw, a Thad ein Harglwydd Iesu Grist, yr
hwn a'n bendithiodd ni â phob bendith ys-
brydol yn y nefolion leoedd yng Nghrist ;"

Eph.ì. 3. Yn wir, y mae Duw yn rhoddi
bendithion tymmoro), i'n rhoddi mewn car-
iad â rhai ysbrydol, ie, âg ef ei huu sydd yn
eu rhoddi, fel carwr yn anfon yr arwydd, i

ennill cariad at ei berson. Drachefn, Megys
y dylid gwahanu rhwng trugaredd a thru-
garedd, felly hyd yn oed yn yr îs-roddion,

sydd yn perthyn i'r bywyd hwn, dylit ofalu
am osod pwyslais dy ddiolchgarwch ar y
rhan ysbrydol o honynt. Ym mhob rhodd
allanol y mae ymborth i'r cnawd, ac ym-
borth i'r ysbryd, yr hyn a foddhâ y teind-
ad, a'r hyn a all roddi ein gras ar waith.
Ai iechyd ydyw? y mae y galon anianol yn
ymserchu arno yn benaf fel y mae yn dwyn

ìddo gysur ei fywyd naturiol, yr hwn yr oed
Clefyd yn ei ysbeilio o hono. Ond }T hy
sydd yn anad dim yn lloni y Cristion, yw
cyfle y mae yn ei gael i'w gaulyu at ogor
eddu Duw yn ei le a'i genhedlàeth ; "Ett
y moliannaf ef, sef iachawdwriaeth fy wvj
a'm Duw;" Sahn xlii. 11. Ai cyfoeth
mae Duw yn ei daflu i mewn ? y mae yr ady
anianol yn ei brisio er mwyn ei fodd ei hui:
fel ]>e na byddai wedi ei roddi i ddim dibe
uwch nag iddo ei dreulio aruo ei huu, ne
gyfoethogi ei deulu. Ond y mae y dy
grasol yn bendithio Duw am roddi yn ei all

i roddi at angenrheidiau ereill, ;ic yn cyfr
calon helaeth yn fwy trugaredd na píiwi
llawn. Nid bendithio ei hun yn ei helaetl
rwydd a wnaeth Dafydd, ond beudith
Duw, a roddodd iddo galon i'w dalu ynol
ei achos ef a'i benthyciasai iddo: "Eitl
pwy ydwyf fi, a phwy yw fy mhobl i, fôl
caem ni rym i offrymu yn ewjllysgai- t
hyn?" 1 Cron. xxix. 14.

7fed. Na fydded dy fawl yn ddarfodedif
yn chwâ o ganu, ac yna rhoddi y delyn ar
pared, nes paro diwrnod heulog arall o ry
ragluniaeth dra hynod i ti ei thynu i law
Nid eistedd Duw wrth fwrdd y fath garl
rydd wahoddiad iddo i wledd ddiolch ui

waith am y flwyddyn. Nid fel y gwesU
y daw Duw i dý ei saint, ond i gyd-drigo
hwyut: " Mae yn cyfanneddu yn moliai
Israel ;" Salm xxii. 3. Y dydd na fenditl
iech di Dduw, yr wyt yn ei droi ef dros
drws. Gwaith am oes oedd hyn gan Dafyfl
" Canaf i'in Duw tra fyddwyf." " Tafod ce
wyddog," medd Solomon/"ni saif fun)
awr;" Diar. xii. 19. Buan y diangc rliy

air gan y celwyddwr, a ddengys ei dwy
Ac felly y tafod sydd yn gelwyddog yn mc
iannu Duw, dros funyd awr y mae

;
ga

gablu Duw yfory mor rwydd ag y mae )
ei gaumawl heddy w.

DOSB. II.

8fed. Y mae yn gweddu i ti, nid yn un
barhau, ond cynnyddu hefyd yn dy fawl, f

y chwanego y llanw y mae y Uong yn uw(
ar y dwfr ; fel y chwauego y cnwd, y mae

j

ysguboriau yn cael eu helaethu ; fel y chwa;
ego eich cyfoeth, y mae eich gwisgiad a'(

ymddangosiad yn harddach. Mewn gai

fel y tyfo eich cyrpli, chwi fynwch ei(

dillad yn fwy. Y mae pob diwrnod
chwyddo llanw eich trugareddau, yn cliwaì

egu at eich pentwr, yn mwyhau eich tryso

ac yn estyn eich maiutioli :
" Bob bore

medd y prophwyd, "y deuant o newydd
(Jular. iii. 23. Maent yn tyfu, byddech
yng nghwsg n. , vu eífro. Yu awr, meg,

na wnai y diliedyn a wisgaist 3^1 bient)

weddu i ti wedi myned yn r, felly

wna y wisg o foliant chwaith, a wisgodd c

enaid pan yn ddychwelwr ieuangc, wedc
i ti yn awr yn hen ddisgybl. Yr wyt 3

ddyfnach nag o'r blaen yn llyfrau Duw, ;
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mae efe yn disgwyl yn ol a dderbynio pob

î. Nid ydych eich hunain yn hwsmyn
or ddylion, fel na wnewch y goreu o'ch

roedd. A osodech chwi dyddyn heddyw
n y rhent oedd arno hanner can inlynedd

i ol ì Pa hain ynte na all Duw godi rhent

drngareddau "hefyd? Edi-ych yn ol,

ristion, a gwel fel y gwellhaodd y byd ar-

it, er pan osodaist i fyny gyntaf. Fe allai

gelli ddywedyd gyda Iacob, "â'm ffon yr

jhnni i'm taith, ond yn awr yr ydwyf yn

lwy fiutai." Wele, edrych pa beth sydd

Eyt yn chwanegmewniechyd, cyfoeth, don-

u, grasusau, neu gysuron, nag a feddit gynt,

î yna cymmhara dy ddiolchgarwch presen-

jl â'r hyn ydoedd cyn y chwanegiadau hyn

; dy ystôr a'th drysor. Oni fyddai yn
pwilydd i ti, os cait ef heb gynnyddu yn
pfattebol i ddaioni Duw tuag atat ì llawer

iwy, os yw wedi gwywo a lleihau? Ac
,to", mor gyffredin yw y fath esamplau o

miolchgai wch ! Po rhyddaf yw Duw o'i

rugaredd, mwyaf tn a chrintachlyd ydynt

wythau o'u diolch. Pan yn dlodion, galì-

ìt fod yn ddiolchgar am bryd prin o ym-
orth lled arw, yn fwy nag yn awr am
ì hamrywiaeth danteithiol. Pan yn gleif-

»n, ambell hûn fer a gyrhaeddai i ychydig

riau o orphwys mewn noswaith. - O ! fel yr

îdd y drugaredd yn effeithio ar eu calonau !

»nd yn awr, gallant godi heb ddal fawr o

flw ar ddaioni Duw, sydd yn rhoddi iddynt

i llawn orphwysdra, o nos i nos, yn ddi-

inder. Pel hyn, gydag estyniad y dydd,

mae cryfhâd i'r oerni. Ond onid yw yn
eth rhyfedd gweled dyn yn myned yn oer-

sh yn ei gariad at Dduw, fel y mae haul

rugaredd Duw yn codi yn uwch ac yn ty-

rynu yn wresocach arno ? O ! y mae yn
thrist gweled y golud yn cynnyddu, a'r

alon yn nychu— cael ciyn yn gyfoeth-

cach o drugareddau, ac yn dlotach o d'di-

lchgarwch.

PENNOD LX.
r ddau gyfarwyddyd olaf yn y ddyledswydd o

dalu diolch.

9fed. Bydded dy fawl yn wirioneddol.

îeiriau, meddwn, ni thalant ddyledion. Y
iae niwy mewn diolchgarwch na llonaid

afn o fawl gwyntog, a el heibio gyda'i sn
i hun. Y mae calon rasol yn rhy gall i

eddwl troi Duw heibio â chân—fe rydd
ono, ond y rhan leiaf o'i bwriad ydyw.
Yr Arghyydd yw fy nerth a'm cân efe

ogoneddaf fi ;" Ecsod. xv. 2 ; neu, yn ol y
laesoneg, darparaf iddo drigfan. Ië, yma
mae y peth yn sefyll, drud yw adeiladu;

;waith costus yw diolchgarwch. "Nid
ffrymaf i'rArglwydd boeth-oíFrymau rhad,"

he Dafydd wrth Arafna. Mawl rhad sydd

hawdd i'w gael; ond pan droir at gostiau,

y mae llawer yn blino ar y gwaith. Gallaí

yr Iuddewon ganu cân, ar eu rhyddhâd o
Babilon ; ond buant yu hir cyn cael yn eu
calonau adeiladu i Dduw drigfan : ni ddaeth-
ai yr amser, meddent, i hyny ; ond y gwir
oedd, ni ddaethai ar eu calon hwy. Yr oedd
ganddynt arian ac amscr ddigon, i adeiladu

eu tai eu hunain, ond nid yr un i Dduw ; er

mai sionii eu hunain yn hynod yr oeddynt
wrth hyn—am fod Duw yn tynu i lawr, cyn
gynted ag yr oeddynt hwythau yn adeiladu.

Y mae rhai wedi bod o'u meddwl yn ein

hoes ninnau ;
yn lle caífael preswylfod i

Dduw, a charu ein cenedl i adeiìadu syna-

gogau, hwy a'u tynasant i lawr, ac a ddygas-

ant y trawstiau at eu tai eu hunain. Crefft-

wyr ìhagorol i dynu i lawr weinidogion, eu
gweinidogaeth, a'u cynnaliaeth, a ddylasent

fod at achos yr efengyl ! Os dyma y ffordd

i lwyddo, ni roes Duw ond cynghor drwg
i'w bobl, pan ddywedodd, " Ystyriwch, o'r

dydd y sylfaenwyd teml yr Arglwydd
o'r dydd hwn allan y bendithiaf chwi;"
Hag. ii. 18, 19. Ond chwi a ofynwch, pa
beth yr wyf yn feddwl wrth fawl gwirion-

eddol?
DOSB. I.

(laf.) Y mae mawl yn wirioneddol pan
fyddo o'r galon :

" Y cwbl sydd ynof, ben-

dithia ei enw sanctaidd ef;' Salm ciii. ].

Pan fyddo ei drugareddau yn magu yn ein

calonau feddyliau uchel a pharchus am
Dduw. Yr ydym yn darllen am "felldithio

Duw yn y galon" (lob i 5), yr hyn a wneir,

pan lettyom feddyliau gwael, isel, anweddus,
am ei fawredd a'i ddaioni. Ac i'r gwrth-
wyneb, pan fyddo trugareddau Duw yn peri

yn y galon y fath argraph ag a fyddo yn
dangos allan yn fywiog y priodoliaethau

hyn, dyna y dyn yn bendithio Duw yn ei

galon, trwy addoli ei fawrhydi, parchu sanct-

eiddrwydd, ymhyfrydu yn eigariad, amawr-
hau ei ddaioni. Dyma ddiolchgarwch gwir-

ioneddol. Pa beth yw canmoliaeth, neu
glod, ond adlun y person a fyddom yn ei

ganmawl? Yn awr, megys y mae y drych
yn gosod ger bron lun y person fyddo yn
edrych ynddo ; felly y mae yr enaid diolch-

gar megys yn adlew\rchu yn ol ar yr Holl-

alluog, y priodoliaethau gogoneddus hyny a
ddengys ef yn ei druga-reddau. Fel hyn y
raae Duw yn cael ei wypeb mewn drych

cywir, yr hwn y mae yr enaid diolchgar yn
ei ddal i fyny, tra y mae yn ei ganmawl.
Ond calon anniolchgar, fel drych candryll,

y mae yn hacru ac yn annhrefnu wyueb
hawddgar Duw ; tiwy gynnwys y fath fedd-

\ liau isel am dano ag sydd yn llwyr groes

ì'w briodoliaethau gogoneddus.

(2il.) Pan fyddo ein mawl yn ufuddgar. Y
mae Duw yn cyfrif y trugareddau hyny
wedi eu hanghoíio, y rhai ni fyddont yn ys-

grifenedig mewn llythyrenau eglur, yn ein
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bucheddau. " Anghofiasant Dduw eu Hach-
ubwr ;" Satm cvi. 21. Tro hynod yw hwnw
yn Ios. viii. Wedi y fuddngoliaeth ar Ai, ymae allor yn cael ei chodi er cof am y dru-
garedd arbenig hono ; a nodwch pa beth a
fn Duw iddynt ysgrifenu, neu gerfio, ar ei
nieinihi? Fe allasai un feddwl mai hanes
gwaith y diwrnod fuasai y cerfiad ; ond yn
lle hyn, copi o gyfraith Moses roed arni, "yr
hon a ysgiifenodd efe yng ngwydd plaut
Israel (adn. 32), drwy yr hyn y dangosodd
Duw yn eglur mai y ftbrdd oreu o gofio y
drugaredd oedd peidio anghofio cadw y
gyfraith. Ni fedrai Saul ddadl Samuel â'i

esgusodion teg, fod y bobl wedi cadw y
goreu o'r anifeiliaid i'w haberthu : "A yw
ewyllys yr Arglwydd," medd efe, "ar boeth-
offrymau, neu ebyrth, megys arwrandawar
lais yr Arglwydd ? Wele, gwrandaw sydd
well nag aberth, ac ufuddhau na brasder
hyrddod ;" 1 Sam. xv. 22. Fel pe dywed-
asai, Pa beth, Saul, a wyt ti yn meddwl
gwobri Duw âg aberth, tra yr wyt yn an-
ufudd i'w orchymyn? A gymmeri di yr
aderyn, a tharaw y bluen yn ei le—nacau
Duw o'th galon dy hun i ufuddhau i'w air,
a rhoddi iddo galon auifail yn lle iawn? Ai
dyma yr offrwm a geisiodd, neu a gymmer
efe? Yn ddiau, y mae Duw heb ei ddigoni
yn ein gwleddoecld diolch, os nad yw ufudd-
dod yn ddysglaid ar y bwrdd—heb hon,
ffiaidd ganddo ni a'n haberth hefyd. Fe
dn Duw y cyfryw oddi wrth gyrn yr allor,
ac a'u dwg oddi ar eu gliniau, g}*dau mawl
rhagrithiol, i dalu ei ofyn mewn gwedd
arall. "Os byddwch ewyllysgar ac ufudd,
daioni y tir a fwytewch ;" £sa. i. 19. Yna,
ac nid hyd hyny, y bwyty Duw o'ch ebyrth,
ac y cewch chwithau brofi eich mwyniaut
yn ei flas. " Cyfarfyddi â'r hwn sydd lawen
ac a wna gyfiawnder;" Esa. lxiv. 5. Nid
ar wahân, ond ynghyd, y mae yn rhaid eu
cael ; nid llawenhau heb wneuthur cyfiawn-
der, ac nid yr olaf heb y llall. Y mae y
bygythiad yn Deut. xxviii. yn annelog yn
erbyn Israel, nid yn gwbl am na wasanaeth-
asent Dduw, ond am na wasanaethasent ef
"mewn hyfrydwch calon am amldra pob
dim ;" adn. xlvii. Hyfryd gan Dduw íoù
ei drugaredd i'w gweled yn ngwynebau sir-

iol ei weision, wrth ei waith ef ; fel y gwelo
yr edrychwyr eu bod dan feistr da.

• DOSB. II.

(3ydd.) Dyna arwydd fod ein mawl yn
wirioneddol, pan fyddo yn diweddu mewn
gweithredoedd o drugaredd. Tra hynod y

w

ylle hwnw (Ileb. xiii. 15): "Trwyddo ef,

gan hyny, ofi'rymwn aberth moliant yn was-
tadol i Dduw, yr hyn yw ffrwyth ein gwef-
usau, yn cyífesu i'w enw ef." Yn awr,
craffwchar y geiriau nesaf :

" Ond gwneuth-
ur daioni a chyfranu, nac anghofiwch

;

canys â chyfryw ebyrth y rhyngir bodd
Duw." Fel pe dywedasai, Na feddyliwch

roddi i Dduw ddiolch i arbed cost ; by
wch ewyllysgar i'r ddau, neu ddim. D*
daioni Duw i ni ein gwneuthur yn drugai
at ereill. Peth aruthr yn wir fyddai dyj
dyn o'i fynwes dyner ef â chalon ga
anelusengur. Y mae rhai plcnt yn wir
anuhebygu i'w rhieni daearol ; fel m
Cicero, nad oedd ynddo ddim o'i dad, o
ei enw. Ond y mae plaut Duw yn gyfr
ogion o natur eu tad nefol. Fe ddy\ç
philosophyddiaeth i ni nad oes dim adla
ìad o'r ddaear i'r nefoedd' Y mae y n
oedd yn tywallt yn wir ei dylanwadau ai
byd ìsod, i'w fywiocau a'i ffrwythloni ; o
pid yw'r ddaear yn dychwelyd dim, i b
i'r haul a'r ser lewyrchu yn weìl. Gwydc
Dafydd yn dda nad oedd ei dda yn ddin
Dduw; ond fe barodd hyn iddo ef est
allan i'w frodyr, "i'r saint ar y ddaeat
Salm xvi. 3. Yn w i r, y mae D uw wedi gadí
ei saint tlodion i dclerbyn yr ardrethi sy
arnora iddo ara ei drugareddau. Ymdeit
ydd boneddigaidd, er na chymmer ei gyfa
ddira am ei groesaw, etto, i ddaugos ei d(
olchgarwch, fe rydd rywbeth i'w weision «

Pa ddull y cyfarcha Crist ei saint yn ei 5

ymddangosiad ? Nid, " Deuwch chwi fe
digedigion, chwi a gadwasoch hyn a hyn
ddyddiau yrapryd, ac a lanwasoch yr aw
â swn eich mawl ;" ond "Bum newynog,
cliwi a roisoch i mi fwyd; bum noeth,
dilladasoch fì ;" Mat. xxv. Y mae eluse
yn iaith Paul, yn cael ei alw yn ffrwyt
Rhuf. xv. 28. " Wedi i mi orphen hyn

;

selio iddynt y ffrwyth hwn;" yn arwyd
ocau nad yw ein holl broffes, heb y fa
weithredoedd da, ond dail. Y mae y rh
hyn yn ffrwyth sylweddol o'n ífydd, carij

at Dduw a diolchgarwch ara ei drugaredda
Ac nid yw'r gweithredoedd hyn o gariad i
cyfyngu yn unig at rauiad o'th dda bydol,
eu bod yn cynnwys y rliai hyn. Ÿ m
eneidiau truain, yn gystal a chyrph truai
mewn angen am gynnorthwy. A ddarfi
Dduw dy gipio di allan o Sodom, o gaet
iwed satan 'ì pa le ynte y mae dy yraysga
oedd o dosturi at y rhai sydd etto i

rhwyra wrth bost y gelyn ? Pa foddiü
wyt ti yn eu harfer at achub y caethion hj
o gaethiwed gwaeth nag sy dan y Tyrciaic
Y ddadl y mae Duw yn wasgu ar Israel

drin dieithriaid yn dirion, yw eu galw i g
eu bod eu hunain gynt yn eu cyflwr: Dei
xxiii. 7. A gefaist ti, ar ol hir orwedd

3

naeardy tywyJlweh ysbrydol ac euogrwyc
cydwybod, godi dy ben i fyny trwy gysurc

yr Ysbryd, a'th dderbyn i bresennoldc
Duw, fel trulliad Pharaoh i lys ei frenii

Pa fodd ygelli di dybio dy hun y*i ddiolcl

gar, tra yr wyt yn anghofio ereill sydd }

yr un carchardy, yn gorwedd mewn cyflv

mor ílin ac alaethus ag y buost tithau yi

ddo ? " Cyfyd goleuni i'r rhai cyfiawn j

y tywyllwch; trugai'og, a thosturiol, a chý
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vn yw efe ;" Sahn cxii. 4. Yn sicr, fe

íeil hyn yn wir yn yr achos hwn, yn gystal

lun. Mewn gair, rhag i neb dybio fy

i)d am eich caledu at y dyn oddi allan, tra

wyf yn annog eich tosturi at y dyn oddi

ijwn; a gododd Duw di i feddu cyfoeth ?

i ffon ymdaith o bossibl, fel un Iacob,

lidi myned yn ddwy fìntai, a wytti yn awr
i dangos trugaredd Duw at èi aelodau

dion? fel Dafydd, a ymofynodd a oedd

lb yn fyw o dý Saul. O ! mor annhebyg

ym ni i saint y prif amseroedd. Hwy a

lent i gyfarfod gwrthddrych o dosturi;

»wer gyda ninnau a redent oddi wrthynt.

wy a ystyrient eisieu y tlodion, a pha

<Id i'w cynnorthwyo; îe, yr oeddynt yn

chymygu haelioni ; ninnau yn ystyried ac
r llunio ,y modd goreu i arbed ein pwrs.

i oeddynt hwy yn foddlawn i ymadael â'r

fbl mewn achos o angenrhaid ; tra y grwg-

diir gyda ninnau ymadael âg yçhydig o'n

Irmodedd; gan wastraffu ar ein cefnau

ilchion yr hyn a ddylai gynnhesu y tlod-

1 ; a difa ar weilch a chwn, yr hyn a

iylai loni y newynog ; îe, gan wario mwy
i noswaith o ddiota, gwledd ddifesur, neu
drysonfa gecrus mewn cyfraith, nag a

ddir mewn blwyddyn at ddiangenu aelod-

[. Crist.

DOSB. IIT.

(4ydd.) Pan fyddo yn magu hyder cryf-

li ar Dduw am yr amser i ddyfod. Pwy
fldywed fod y dyn hwnw yn ddiolchgar

7 gyfaill am ei diriondeb am yr amser a fu,

ìdd'yn maethu drwgdybiau am dano am yr

aser i ddyfod, ac ni faidd ymddiried iddo

i ei angen nesaf ? Dyma dâl Israel an-

olchgar i Dduw am ei wyrthiau yn agor

graig i'w disychedu ;
" ele, efe a daraw-

d y graig; a ddichon efe roddi barn

ffyd ?" Salm lxxviii. 20. Hyn yn wir oedd
i harfer hwy ar hyd eu taith yn yr anial-

'îh. Am hyny y mae Duw yn eu darlunio,

d wrth eu hymddangosiad pan oedd
Hrledd ei drugareddau yn gynnhes ger eu
ionau

; medrent y pry'd hyny ddywedyd
!ai " Duw oedd eu craig a'u prynwr ;" ond
Vth eu tymmer a'u hymddygiad mewn cyf-

,\gderau. Wedi tynu y llian oddi ar y
vrdd, a'r wledd o'u golwg,pa fath oedd eu

rn y pryd hyny am Dduw ? A sancteidd-

at hwy ei enw mor bell ag i bwyso am eu

tiiaw yfory arno ef, a'u gwleddasai hwynt
loe ? Na wnaent, yn ddiau ; ond cyn
rnted ag y teimlent eisieu bwyd drachefn,

ma hwy yn llefain yn anynad, fel pe
lasai Duw yn meddwl eu newynu. Am
my, y mae Duw megys yn poeri ar eu
awl, ac yn gwrthod eu haddeíiadau rhag-

thiol, ond yn rhoi eu hanniolchgarwch yn
lyfr: " Anghofiasant ei weithredoedd, ac

ddisgwyliasant am ei gynghor." O ! mor
hrist ydyw hyn, ar ol i Dduw groesawu
laid lawer tro wrth ei fwrdd, â thrugar-

eddau a gwaredigaethau arbenig, fod y rhai

hyn yn cael eu gwastraffu mor dost, fel na

bydd tamaid wedi ei adael i'w roddi yn bryd
i ffydd, i gadw y galon rhag llesmeirio, pan
na byddo Duw yn dyfod i wai'edu mor fuan

ag y byddotn ni yn dymuno. Dyna'r dyn
mwyaf diolchgar, sy'n cadw trugareddau

Duw yn ei gof, ac yn medru porthi ei ffydd

â'r meddyliau am yr hyn a wnaeth Duw
erddo, fel ag i rodio yn gryfach o'i herwydd
mewn cyfyngderau presennol. Pan oedd

Iob ar y domen, ni anghofiodd ef hen gym-
mwynasau Duw; ond beiddiai ymddiried

iddo, â'r gyllell wrth ei wddf : "Pe lladdai

efe fi, mi a ymddiriedaf ynddo." Y mae y
neb sydd yn anymddiried i Dduw, er ei

brofi gynt yn dda, yn tebygu yn hyn i'r

adeiladydd ffol : Mat. vii. Y mae yn codi

ei golofn am y trugareddau a gafodd ar y
tywod ; a dyna y Uanw nesaf o drallod yn
ei golchi ymaith.

lOfed. Y mae yn rhaid i ti, nid yn unig

foliannu Duw dy hun, tra byddych ar y
ddaear, ond gwneud dy oreu i drosglwyddo

coffa am ei ddaioni i'r oes a ddel. Y Salm-

ydd, wrth son am drugareddau Duw, a ddy-

wed, " Ni chelwn rhag ein plant, gan fynegi

i'r oes a ddêl foliant yr Arglwydd ;" Salm
lxviii. 4. Y mae plant yn etifeddion i'w

rhieni, yn meddiannu eu cyfoeth yn eu lle.

Byddai yn annaturiol i dad, cyn ei farw,

gladdu ei drysor yn y ddaear, lle na fedrai

ei blant gael gafael ynddo i'w fwynhau.

Yn awr, nid y trysor lleiaf yw trugareddau

Duw, na'r etifeddiaeth waelaf i blant, gan

eu bod yn gynnorthwyon i'w ffydd, yn
ddefnydd i'w mawl, ac yn annogaeth i'w

hufudd-dod. " Ein tadau a fynegasant i ni

y weithred a wnaethost yn eu hamser hwynt.

Ti, â'th law, a yraist allan y cenhedloedd
;"

Salm xliv. 1,2. Ac oddi wrth hyn y maent

yn cael sail i'w hyder : adn. 4. " Ti, Dduw,
yw fy Mrenin ;

gorchymyn iachawdwriaeth

i Iacob." Ac yn cyffroi eu diolchgarwch

:

adn. 8 :
" Yn Nuw yr ymffrostiwn bob

dydd ; ac ni a glodforwn dy enw yn dra-

gywydd." Yn wir, megys y mae plant yn
etifeddion i'w rhieni, felly y maent wrth

gyfìawnder yn myned yn rhwym i dalu

dyledion eu rhieni. Yn awr, y ddyled fawr

sydd ar Gristion wrth farw yw yr hyn sydd

arno i Dduw am ei drugareddau ; ac am
hyny, nid yw ond teg iddo rwymo ei hiliog-

aeth i'w tlialu. Y modd hwn, ti elli fod yn

moliannu Duw'n y nef a'r ddaear ar unwaith.

PENNOD LXI.

Cerydd i fyd anniolchgar; llt y dangosir amryw
fath o anniolchgarwch.

Befn. ]. Ni a glòwn y pen hwn i fyny â

chymhwysiad deublyg, ceryddac annngaeth.
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laf. gerydd. Och ! pa cyn lleied nifer
a geir raor onest a thalu hyn o rydd-reut
fechan i Arglwydd nriwr, niaenor y byd, ani
yr holl drngareddau y maent yi\ eu dal yno.Y mae rhai yn fath greaduriaid mochyn-
aidd, fel pe baent â'u ti-wynau yn hoeliedig
wrth y cafn yr yrnlauwaut o hono ; fel uad
ydynt yn defnyddio eu deall gymmaint ag i

godi llygad i'r nef, a dywedyd, Acw y trig

y Duw sydd yn darparu i mi, drwy yr hwn
yr wyf yn byw, a clran vr hwn vr wvf yn
cael fy mywoliaeth. Da fyddäi pe na
wyddem pa le, ym mhob un o'n trefi, y mae
y fath anifeiliaid a'r rhai hyn yn anneddu.
Chwi a'i cyfrifech yn olwg atlirist, weled
dyu mewn hun-glwyf, â'i )vswm a'i synwyr-
au wedi eu nychu gan ei ddolur, fel nad
adwaen ef ui gyfeillion agosaf, ac na chym-
mer ddim syl ,v o'r rhai sydd yn edrych ar ei
ol, ac yn dwyu iddo ei ynrborth beunvddiol.
O ! pa liaws o'r fath drueiniaid dideimlad
sy gau Dduw hecldyw ar ei ddwylaw? Y
mae rhagluniaeth ddwyfol yn gweini bob
dydd at eu hangenrheidiau ; ond nid ydynt
hwy yn dal sylw ar ei ofal a'i ddaioni. Y
mae ereill, sy fel ysbeilwyr, îe, cyssegr-
ysbeilwyr, yn gosod ar eu penau eu hunain
y goron hono o fawl sydd yn eiddo Duw yn
unig. Dyma fel yr ysgrifenodd Nebuchod-
ouosor ei enw ei hun ar ei balas, gan adael
Duwallan o'r stori :

" Onid hon yw Babilon
fawr, a adeiledais i yn yr hon frenhiudy yng
nghryfder fy nerth, ac er gogoniant fy
mawihydi?" Daa. iv. 30. Adyn balch!
onid allan o chwarel Duw y daeth pob careg
a ddefnyddiwyd at ei adeilad ? Ac onid ar
dir Duw y cafwyd pob tywodyn at y gwaith ?

Fel hyn, y mae yr hwsmon di-Dduw yntau
yn rhoddi mwy o ddiolch i'w aradr a'i gert-
wyn deilo, nag i Dduw'r nefoedd, sydd yn
coroni y flwyddyn â'i ddaioni. Y milwr
balch hefyd

; fe saif ar ei gleddyf, ac a faidd
gymmeryd aurhydedd ei fuddugoliaeth iddo
ei hun, yn lle ei chyfrif i Arglwydd y llu-
cedd, sydd wrth ei ewyllys yn rhoddi, ac yn
dwyn ymaith galon y cedyrn. Ië, rhai'n,
n hytrach nag y caiff Duw glod, a'i rhodd-

ant i rywun arall pwy bynag. Dyma fel y
darfu i'r Pab Adrian, yn ei arffraff ar byrth
ysgoldy mawr a gododd efe, ddifrío Duw yn
iaith y Beibl :

" Utiecht a'm planodd, Lo-
vain a'm dyfrhaodd, a Cesar roddodd y cyn-
nydd." Yr hyn a barodd i un ysgrifenu
danodd, " Nihil hic Deus fecit? Ni' wnaetlr
Duw, dybygid, ddim yma. Nid fy mod yn
ei gyfrif yn anghyfreithlawn addef ein cym-
mwynaswyr, fel ofíerynau yn ilaw Duw er
ein daioni, ond dileu enw Duw, y prif
weithydd, i roddi enw creadur gwael yn ei

le, sydd yn ddarn uchel o ddrygioni ac an-
niolchgarwch. Yr wyf yn carù y ffurf lrono
a arferodd gvvr da wrth ei gyfaill, am gym-
mwynas ;

" Bendigedig fyddo Duw am dan-
och ; diolch i Dduw a chwithau." Y neb a

fyn chwaneg, y mae yn gofyn mwv
ddyled. Mewn gair, y mae rhaí,
waetlied a'r gwaethaf, yu lle mawrygu
am ei drugareddau, a'u canr dreuìfaut
ddianrhydedd. Nid mwy alaethus mi <

yw na ddefnyddir daioni Duw gan
ond i burthi a maethu chwantau.° Bwj
ac yfairt ar gost Duw; ac vna codai
chwareu y gwrthryfel i'w erbvn

; iri

dnn arfau a wnâut y tro, ond er drugar»
au ef, iddynt. Y rnae yn rhy ddrw,
deiliaid uacau talu ei ardretlr ; ond to
coed ar dir ei feistr i ddal cyfraith
erbyn, y mae hyn yn fwy anniod.
-Etto, y fath erclryllwaitli a hyn a wna
ion drygionus bob dydd â thrugared
Duw. Gwaradwyddus yw enw un Mic'
Balbus, am armioÌchgarvvch erchyll, vr h
ar y noswaith y darfu i'r yinherailw
roddi yn rhydd o garchar, a fu mor gi
lawn a lladd ei achubwr. Ac oni
ìlawer, wedi i Dduw eu rhyddhau o
char cystudd, yn codi eu hai'f bradwru
Dduw, gan arclrollr ei errw â'u llwon
meddwdod, a'u halogrwydd, cyngynted ;

ag y tynid barn angeu ymaith, ac y
ddrws eu carchar yn agored ? I ddiwec
y mae ereill hefyd a fynent eu cyfrif vir

diolchsfar ; etto, nid oes yn eu mawl d
orrd gwynt ; er aurhydeddu â'u <íwef
a'i ddirmygu yn eu bucheddau
sy'n fwy arrhyfryd, na chlywed cerddor
canu un dôn â'i lais, ac un arall â'i law ?

mor anfoddhaol gan Dduw yw cael ì

Iacob a dwylaw geirwon Esau yrrgli

Yn ddiau, pan ystyriwyf fei y mae dai
Duw yn cael ei gam ddefnyddio a'i yrx
gan y rhan fwyaf o ddyuolryw, nis gí
lai na bod o feddwl hwnw a ddywedo
" Y rhyfeddod fwyaf yn y byd yw amyn
a haelioni Duw at y byd anniolchgar.
bai bienrn â chanddo elyn yn un o'i d
ydd, nid gyru lluniaeth a wnai efe yno,
amgylchynu y lle, a gwneuthur a allai a

newynu. Ond y mae y Duw mawr, a a

â'i edrychiad ddistrywio ei holl elynion,
yn eu dioddef, a than y draul feunyddiol
cynnal. Da y gall efe orchymyn i ni f

dithio y rhai a'n melldithiant, tra y ma<
hun mor ddaionus i'r rhai anuiolcligai
drwg. O ! pa beth na wnai Duw ar ei ^
adur, pe yn ddiolchgar, gan ei fod fel 1

yn pentyru marwor ei drugareddau arbe)
ei elynion ? Ond na feddyliwch, bechad
iaid, y diengwch fel hyu byth. Y
melin Duw yrr troi yn araf, orrd yn malu
fân

; po rhyfeddaf ei amynedd a'r haeli

presenuol, mwyaf arswydus ac annioddí
fydd y digllonedd a dardd o'i ddaioni w
ei gam arfer. Nid oes dini yrrìwy pwl
haiarrr ; etto, ar ol ei hogi, y mae iddo fii

dyr trwy'r byw. Nid oes dim yn llyfn?

na'r ruôr; etto, ar ol ei fawr gynnhyrfu, J

oes dim yn fwy ei gynddaredd. Nid
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n mor felus ag amynedd a daioni Duw,
dim mor arswydus a'i g, pan enuyno.

i ofu Duw, gan h.yny, cyffröer di i ystyr-

[
pa beth a wnei. Ystrangc pobl wali-

hs, meddant, ydyw blino eu cyfeillion

tylaf a'u perthynasau agosaf ynanad neb
;

siant niwed i'r rhai hyn yn fwy nag ereill.

id pa yufydrwydd a gwallgofrwydd yw
ot ti neidio â'th bechodau i wyneb Duw,
smaeth fwy erot na'th holl gyfeillion, ac a

wneud mwy i'th erbyn na'r holl elyn-

i a feddi yn y byd ì ünd i'th gynnhyrfu

fwy, ystyria,

'laf.) Fod Duw yn cadwcyfrif manwl o'r

11 drugareddau a dderbyni. Nis gelli

ni Duw. Yr hwn a allasai ddywedyd i'r

mhwyd pa le y buasai ei was Gehazi, a

eth a gawsai gan Naaman, a ddywed i

hau ryw ddydd, hyd at y ffyrling, bob

eut a dderbyuiaist ganddo. Y mae gan

luw gôd i'th anwireddau di, ac hefyd lyfr

drugareddau ei hun ; a'r hyn a rydd efe

ei lyfr, fe fyn gyfrif am dano.

2il.) Ystyría mor llym y triuiodd ef y
li hyny na dderbyniasant erioed gym-
int o'i drugaredd a thi. Os ä paganiaid

fudion yn y farn, pan fyddo Duw yn
'rif â hwynt am eu trugareddau, O ! mor
i fyddi di, sydd yn myned o ordinhadau.

efengyl i ddal i fyny dy law o flaen

rnwr yr holl fyd !
" Diesgus ydynt ; o

igid a hwy yn adnabod Duw, nis gogon-

ìasant ef megvs Duw, ac na buont ddi-

hgar iddo ;" Éhuf. i. 20, 21. Os bydd yr

mig, nad oedd ddiolchgar am ei geiuiog,

methu codi ei ben yn nj^dd Duw, pa le

ymddangosi di, sy genyt gynnifer o

[entau yn dy law i atteb am danynt.

Gof Ond fe allai y gofyni, adyn truan,

beth sydd i ti wneuthur i roddi i Dduw
vl ei drugareddau ?

át. Mewn gair, nid oes i ti ond un ffordd

alu i Dduw ei dreth hon ; a ffordd ryíedd
r

; sef, trwy redeg yn ddyfnach i'w ddyled

thrwy'r holl roddion a gefaist etto o'i

v. Gwrandaw, ynte, bechadur tlawd, pa
th yw fy amcan : y Duw hwnw, a rodd-

i i ti fywyd a bod, a ddangosodd amyn-
i annhraethol atat, a fu mewn traul fawr
ei ragluniaeth feunyddiol wrthyt, i'th

iw, i'th borthi, i'th ddiiladu, a'th gynnal,

hithau yn cam dreulio y cwbl, ac felly

di fforffetio dy fywyd i'w gyfìawnder ef.

ae efe etto yn cynnyg i ti drugaredd fwy
'r rhai hyn oll, sef yr Arglwydd Iesu

;
yr

m, os bydd i ti ond dyfod ato mewn
wilydd a gofid am dy bechodau, a'i dder-

n fel Arglwydd a Iachawdwr, ti a fyddi

pryd hyny, ac nid cyn hyny, mewn
wedd i roddi i Dduw fawl ei holl drugar-
dau ereill. Y neb sydd yn gwrthod hon,

irugaredd benaf, nis gall byth fod yn wir
iolchgar am un o'r lleill. Crist yw yr
ig un a fedr roddi i ti ysbryd o ddiolch-

garwch. Nid oes un dyn di-Grist o fewn y
byd, nad yw yn ddyn anniolchgar

; y mae
anniolchgarwch a drwg yn anwahann]. O !

y fath efengyl fendigedig yw hon, sydd yn
dysgu i ni dalu dyledion trwy redeg yn
ddyfnach i'r llyfr ! i fod yn ddiolchgar am
drugareddau llai, trwy dderbyn un sydd yu
anfeidrol fwy.

PENNOD LXII.

Annogaeth i ddiolchgarwch, yn cael ei gioasgu at y
saint oddi wrth amrt/w resym.au.

Defn. 2. 2il. Er annoçaeth i'r saint ; nid

i'ch galw chwi at y ddyledswydd hon, pa
un, os ydych yn atteb i'ch enw, yrydych yu
ddiammheu ynei harfer ; ond i'ch bywiocau
ynddi, a'ch rhoddi yn fwy mewn cariad â
hi.

(laf.) Ystyriwch
; y mae yn ddyledswydd

sydd yn gweddu yu dda i chwi ; "I'r rhai

uniawn, gweddus yw mawl ;" Sahn xxxiii.

1. Ni wna y wisg hon o foliant eistedd

mor daclus ar neb ag ar eich cefn chwi, ac

ni ddylech chwi dybied eich bod wedi eich

llawn wisgo ar ben boreu, nes bo hon am
danoch. Y mae sant anniolchgar yn wrth-

ddywediad ynddo ei hun. Drwg ac an-

niolchgar yw yr efeilliaid sydd yn byw ac

yn marw ynghyd. Fel y peidio un â bod
yn ddrwg, y mae yn dechreu bod yn ddiolch-

gar.

(2il.) Y mae yn beth y mae Duw yn ei

addaw iddo ei hun, ac yn ei ddisgwyl ar

eich dwylaw ; efe a'ch gwnaeth chwi ¥r
diben hwn. Pan arfaethwyd yn y nef eich

bodj ie, eich dedwydd fod yng Nghrist, ar y
cyfrif hwn y bu, fel y byddech yn enw ac

yn foliant iddo ar y ddaear, mewn amser
;

ac yn y nef i dragwyddoldeb. Pe collai

Duw hyn, fe fethai yn un brif ran o'i fwr-

iad. í ba ddiben y mae ef yn rhoddi pob
trugaredd, ond i roddi i chwi ddefnydd câu

o fawl iddo ? " Fy mhobl ydynt hwy,
meibion ni ddywedant gelwydd : felly efe a
aeth yn Iachawdwr iddynt;" Esa. lxjii. 8.

Y mae yn disgwyl triniaeth deg, chwi wel-

wch, ar eich dwylaw chwi. 1 bwy y gall

tad ymddiried am ei air da, os nad i'w blent-

yn? Pa le y gall brenin ddisgwyl parch, os

nad ym mysg gwr ei lys, a'i hotf weision ?

Y mae eich cyflwr chwi yn gyfryw, fel y
mae'r drugaredd leiaf a feddwch yn fwy
na'r cwbl a fedd ereill. Tydi, Gristion, a'th

ychydig frodyr, sydd yn rhanu nef a daear

rhyngoch. Pa beth sy'n meddiant Duw ag
"y mae yn ei attal rhagoch ? Haul, lloer,

a ser, a osodwyd i roddi i chwi oleu. Môr
a thir sydd â'u trysor a'u stôr at eich gwas-
anaeth chwi. Nid yw ereill ond treiswyr

arnynt ; chwychwi yw eu hiawn etifeddion

;
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y maent yn grìddfan o wasanaethu neb
arall.

_
Y maeyrangylion dü a drwg i weini

i chwi. Y drwg, yn erbyn eu hewyllys, sy
raid iddynt, pan y temtiant chwi, fel gweis-
ion cegin, eich ysgwrio a gloywi eich grasau,
ac agor flfordd i'ch cysuron helaethach ; fel
Haman, y maent yn dal eich gwrthafl, tra y
codir chwi yn uwch yn ffafr eich Duw. A'r
angylion da ydynt weision eich Tad nefol

;

a braint ganddynt eich dwyn, fel y fam-
maeth blentyn ei meistr, yn ei breichiau.
Nid yAv eich Duw yn ei gadw ei hun rhag-
och

; y mae efe i chwi yn rhan, tad, priod,
cyfaill, a pha beth nad yw ? Yr un nef ag
yntau a gewch i drigo ynddi ; a'r un bwrdd
ac arlwy. Ei ddedwyddwch ei hun ydyw
Duw ; a'i hun y mae yn ei roddi i chwi i'w
fwynhau. O ! pa fath anrhydedd yw hyn,
i'r deiliad yfed yng nghwpan ei frenin !

" Ag
afon àj hyfrydwch y diodi hwyut ;" Salm
xxxvi. 8. A hyn i ^yd, nid yn bwrcas eich
chwys chwi, Uawer llai eich gwaed ; fe dal-
wyd am y wledd gan law arall ; ac y mae i

chwi groesaw. Yn unig y mae yn disgwyl
eich diolch i'r neb a'i trefnodd ; ar draul yr
hwn y'ch croesawir. Nid oes un offrwm
dros gamwedd yn cael ei roddi arnoch chwi
dan yr efengyl ; offrwm diolch yw y cwbl y
mae yn ei ofyn.

(3ydd.) Y mae gan Dduw lyfr coffadwr-
iaeth am eich gwasanaeth chwi

; y mae yn
sylwi yn dirion ar yr ychydig ddaioni sydd
ynoch, ac a wneir genych. Nid yw'r gwas-
anaeth lleiaf o gariad ar ei enw a'i d yn
myned mewn anghof, er fod llawer o ddrwg
yn ei gymmysg

; y mae yn caumawl y da,
yn tosturio ac yn maddeu y llall. " Cafwyd
ynddo ef beth daioni tuag at Arglwydd
Dduw Israel ;" hyn a ddywedwyd am. fab
Ieroboam : 1 Bren. xiv. ] 3. Y fath dyst-
iolaeth anrhydeddus a rydd Duw i Asa: 2
Cron. xv. 17; fod ei "galon yn berffaith ei

holl ddyddiau ;" er y gwelwn iddo roddi
aml gam gwyrog. Nid oedd yr ychydig
nerth oedd gan eglwys Philadelphia ddim
i'w anghofio : Dad. iv. 8. Mor dirion y
mae Crist yn amddiffyn Iosuah pan oedd
Satan yn ei gyhuddo am ei ddillad budron

!

" Onid pentewyn yw hwn, wedi ei achub o'r

tân ;" Zech. iii. 2. Acyn rhoddi esgus dros
ei ddisgyblion cysglyd: "Yr ysbryd sydd
barod, ond y cnawd sydd wan." Yn awr, a
gaiff Duw sylwi ar yr ychydig ddaioni yn ei

saint, esgusodi eu gwendidau, canmawl a
gwobrwyo eu gwasauaeth gwan ; 'ie, ei gadw
mewn cof yn dragwyddol barchus : "y cyf-

iawn fydd byth mewn coffadwriaeth ;" Saim
cxii, ac oni haeddai ef ei fawrhau am ei

berffeithrwydd annherfynol ; ei foli a'i garu
gan ei fod yn gwbl dda, byth yn dda, ac yn
gwneuthur daioni i'w eiddo ? A gaiff efe

fod yn dyner o'th enw di, a thithau yn ddi-
ystyr o'i anrhydedd ef, fel ag i gìaddu ei

drugareddau ef yn y bedd o anuiolchgarwch.

(4ydd.) Ystyria y fath adcîurn i grefi
yw calon mewn hwyl ddiolchgar. Y ii

hyn yn canmawl Duw wrth y byd anghr
iniol, na wyddant nemawr am dano heb 1

yr liyu a bregetha eich bucheddau cl

iddynt.
^
Y maent hwy yn darllen crefy

yn ol eich argraphiad chwi o honi ; ac
rhoddi eu tystiolaeth am Dduw a'i ffyr<

yn ol a welant trwy eich ymddygiad ch
Os byddwch chwi yn afreolaidd mewnrh
iad, neu yn rwgnachlyd wrth drefn rhag]
iaeth, pa fodd y gallant hwy goelio
ffyrdd Duw mor hyfryd ag y dywedir ?

a roddwn glust i'r hyn a ddywed ygwas
ei feistr ; os bydd efe yn ei ganmawl, ac
myned trwy ei waith yn siriol, fe ennill ì

iddo air da ym my'sg ei gymmydogi
Tystiolaeth nerthol i ddaioni Duw yw hc
a roddodd Daniel, pan ei moliannodd d»

gwaith yn y dydd, er i hyny roddi ei fyv
mewn perygl. O weled Cristion tlawd
ddiolchgar am ei ran fechan ; ie, yng ngha
C}-studdiau, fel pe byddai ganddo goroi
at ei law, fe ymresymai deall cyffredin
hyn—Yn sicr, y mae y dyn yma yn c

rhyw felusder yn ei Dduw, a gwobr o'i w
anaethu, uwch law a wyddom ni. Yr
mawl gorfoleddus saint yng nghanol fflan

tân, wedi peri i edrychwyr fyned ad
mewn cariad, nid yn unig at grefydd, (

at ferthyrdod.

(5ed.) Ystyriwch yr anrhydedd a rod
arnoch yn y ddyledswydd hon. Y n
gweini i frenin yn bennoeth ac ar liniau,

cael ei gyfrif yn fwy o anrhydedd i

glwydd na byw yn y wlad, a chael gwas
aeth gan ei gyd-ddeiliaid. Er ein bod 3
ngwasanaeth Duw ar hyd y dydd, el

mewn addoliadau yr ydym yn cael yr
rhydedd o nesau ato a gweini iddo.
ragorfraint y bobl sydd fel hyn yn cael ag
au ato ! Hefyd, mawl yw y rhan ucha
addoliad, ac am hyny i barhau yn nedwy<
fyd y nef. Yno, fel y bydd grasau er

wedi eu troi yn gariad a llawenydd, fí

dyledswyddau ereill o addoliad, me;
gwrandaw, gwedd'io, &c, fyddant wedi t

yn ganu a moliannu. Yr oedd yr offeiri

aeth dan y gyfraith yn anrhydedd fawr

;

ddewisodd Duw Aaron a'i lwyth o fysg
brodyr i weini wrth ei allor ;'fe dderbyi
rodd o'u Uaw hwy, na chymmerai ganfr
in ; ond yn awr dan yr efengyl y mae

{

bob credadyn offeiriadaeth fwy anrhyde<
us am ei fod yn dwyn aberthau gw
aberthau ysbrydol mawl a diolchgarwch
thra yr wyt yn anrhydeddu dy Dduw
wyt yu dy anrhydeddu dy hun. Y mae
lioll gorph yn disgleirio gan belydr y goi

a roddir ar y pen.

6ed. Ystyria y gwna mawl dy wedd
yu fwy derbyniol a llwyddiannus. Fe dd
oganwyd llwyddiant Alecsander yn ei ryl

oedd, wrth ei fod mor hael i'r du'wiau yi
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ertháu ;
yn taflu thtis yn ddyrneidiau i'r

a. Carl iddo ei hun yw y ueb sy felly i'w

luw. " Dychweler ffrydiau Duw yn ol

nef (ebe Bernard), fel eu tywallter yn
laethach eilwaith ar y ddaear." Chwi
wch grafl'u ar y saint yn eu cyfyngder-
a'u hangenion mwyaf, yn tywaílt eu

reddiau ar ddull mawl. Y mae Iehosaphat
anfon ei ofíeiriaid dan foliannu Duw i'r

tes, a Duw yn ymladd o'i blaid : 2 Cron
. 22. Dafydd yn yr ogof, " Parod yw fy
halon," medd efe, " eanaf a chanmolaf."
lly Daniel, er y fagl am ei einioes, teir-

aith yn y dydd y cyflesai o flaen ei Dduw.
Christ ei hun, pan oedd ar gyfodi Lazarus,
lcì yn codi ei olwg i fyny ac yn bendithio

—

l Tad yr wyf yn dioleh i ti ;" Ioan xi. 41.

n dioddef, y mae yn canu hymn: Marc
r, 21. Nid hawdd y cyferfydd calon

iolchgar â nacâd :
" Bydded ardderchog

iant Duw yn eu genau, a chleddyf dau-
iog yn eu dwylaw ;" Salm cxlix. 6.

EPHESIAID vi. 18.

Yn yr Ysbryd.

LETHOM yn awr at y drydedd gangen
g nghyfarwyddyd yr apostol i weddio.
• egwyddor, neu y ffynnon, o ba un y
ie gweddi i darddu alJan o honi—"Yr
ibryd." " Gan weddio bob amser â phob
jvr weddi a deisyfiad yn yr Ysbryd, a
i yn wylmdwrus at hyn yma, trwy bob
fal-bara, a deisyfiad dros yr holl saint."

PENNOD I.

n âangos pa Òeth yio gwedd'io yn yr Ysbryd.

Sfof. Ond pa beth yw gweddio yn yr
bryd ?

át. Y mae esbonwyr yn gyffredinol yn
mwys yn yr ymadrodd hwn ysbryd y
b a fo yn gweddio, ac hefyd Ysbryd Duw,
Id yn cymmhwyso ein hysbrydoedd ni i

ddi, ac yn eu cynnhyrfu yn y gwaith.
)yna weddi yn yr ysbryd," medd Zanchy
y lle hwn, " sef pan fyddom yn gweddîo
i hysbryd, ac yn Ysbryd Duw." Yn wir,
nae yn rhaid i'r ddau gydfyned. Ni chyn-
yrfa ein hysbryd ni yn iawn heb yr Ys-
yà Glân. Och ! ni bydd ond ail i dalp o
i yn ein mynwesau nes y delo efe i'w
vhau. A phan ymsymmudo efe arno, nis
lwn lai na gweddîo â chalon ac ysbryd.
mae anadl Ysbryd Duw yn fywiocao^.
d anadlu y mae ef ynoni fel un yn chwythu
n bibell neu udgorn, nad yw ond ofleryn
rw

; nag e, y mae efe yn cyffroi y galon,
yn cynnhyrfu y serchiadau yn y gwaitht

Gelwir gweddi yn "dywalltîacl yr enaid ger
bi-on Duw." Yr enaid yw llygàd y ffynnon
o ba nn y mae gweddi yn ffrydio, ond yr
Ysbryd yw gwreiddyn y ffynnon yma, á'r

llaw sydd yn rhoi cymmhorth i dynu y dwfr
allan. Gwag fyddai hi heb ei gwreiddyn
i'w phorthi ; ac ni cheid diferyn o honi heb
ryw un i'w godi. Fel hyn y mae yn rhaid
i Ysbryd Duw lenwi y galon â serchiadau
erfyngar, a'u galluog'i hefyd i ymdywallt
allan. Oddi wrth y geiriau wedi eu hagor
fel hyn, ni a aroswn ychydig ar y ddau
sylw a ganlyn :

—

%l. 1. Y neb a fyno weddio yn dder-
byniol, rhaid iddo weddio yn ei galon a'i

ysbryd.

Syl. 2. Y neb a fynai weddîo yn ei ysbryd
rhaid iddo weddîo yn Ysbryd Duw.

I ddechreu gyda'r cyntaf. Y mae gweddio
yn yr ysbryd yn wrthwyneb i wasanaeth
gwefus: "Nesauymaent ataf â'u gwefus-
au, a'u calon sydd bell oddi wrthyf.". Fel
godinebwraig, calon yr hon sy mor bell
oddi wrth ei phriod a'r fanlley mae ei char-
wr yn llechu. Nid gweddi ywhono nad yw
calon y dyn ar waith ynddi. Y mae Paris-
iensis, wrth esbonio y lle hwnw

—

Hos. xiv.
2—" Ni a dalwn i ti loi ein gwefusau," yn
cyffelybu gweddi i'r lloi yn yr aberthau.
" Y mae fl'urfiad y geiriau," medd efe, " yn
atteb i groen yr anifail, y llais i'r blew, y
dealltwriaeth i'r cig, a dymuniadau y gaíon
i'r brasder cddi mewn." Hyn, a hyn yn
unig, a'i gwna yn weddi yng nghyfrif Duw.
Y mae fy ysbryd yn gweddio,' medd yr
apostol, 1 Cor. xiv. 14, ac yn adn„ 15

:

"Gweddiaf â'rysbryd, a chanaf â'rysbryd."
Felly Rhuf. i. 9 :

" Duw yr hwn yr ydwyf
yn ei wasanaethn yn fy ysbryd." Y mae y
sain beraidd a ddel oddi wrth offer tannau,

y fath ag yw nabl, neu delyn, yn cael ei

ôurfio o fewn ceuedd yr offeryn ; a pho dyfn-
af fydd y ceuedd, pereiddiaf fydd y sain.

Ar astyllen wastad ni wna yr un tannau,
a'r un ìlaw, ddim peroriaeth. Y mae per-
eiddrwydd gweddi yn dyfod o'r tu niewn i

ddyn :
" Yr enwaecìiad ydym ni, y rhai yd-

ym yn gwasanaethu Duw yn yr Ysbryd"
(Phil. iii. 3) ; a pho dyfnaf fydd yr ochen-
eidiau a ddeuant oddi yno, pereiddiaf fyth
fydd y gynghanedd. Fe ddichon fod addol-
iad oddi allan, a didduwiaeth oddi mewn,
fel y dywedodd Melancthon wrth wr Italy,
" Yr ydych chwi yn addoli Duw yn y bara,
ond heb gredu ei fod yn y nefoedd." Fe
ddichon fod llawer o rodres mewn defodau
allanol, pan nad yw y dyn nac yn caru nac
yn credu yn y Duw y mae efe yn gwneuthur
moes iddo. Nid yn aelodau yr anifail yn
unig yr oecld yr anafau a wnaent yr aberth-
au dan y gyfraith yn wrthodedig

; ni fynai
Duw y clwyfus mwy na'r cloíf : Mat. i. $.
Yrydym yn darllen am waedd uchel pan
nad oedd gair yn cael ei ddywedyd (Eçsod,



704 YN YR YSBRYD.

xîv. 15) ; ond ni chydnebydd Duw un weddi
eydd â sn mawr yn y llais ond heb ei

hawchi ftg ymserch y galon. Gwahan'wch
yr ysbryd oddi wrth y corph, a dyna y dyn
yn farw

; y galon oddi wrth y wefus, a"dvna
drengiad ar y weddi. Yn àwr, wrth drin
liyn, y mae yu rhaid i mi yngyntaf ddangos
pa beth yw gweddio yn ein hysbryd

; ac
yna pa ham y mae hyn yn angenrheidiol.
Am y cyntaf, yr ydym yn gweddio yn ein

hysbryd pan fyd'd y tri nôd hyn ar y d'dyled-
swydd :— 1. Pan fyddom yn gweddio gyda
gwybodaeth. 2. Pan fyddom yn gweddio
rnewn gwresogrwydd. 3. Pa 'fyddom yn
gweddio mewn diragrithrwydd. Y mae y
tri hyn yn gosod prif dri alluoedd yr enai'd

ar waith. Trwy wybodaeth y mae y deall
ar waith

; trwy wresogrwydd y serchiadau
;

a tbrwy ddiragrithrwydd yr ewyllys. Y
mae y rhai hyn oll yn gyd-òfynol at weildio
yn yr ysbryd. Dichon fod gwybodaeth heb
wresogrwydd

; ac y mae hon fel goleu y
lleuad, yn oer ac hêb efíaith fywiocaol. Di-
chon fod gwres heb wybodaeth ; ac y mae
liyn fel dewredd mewn ceff'yl dall. Dichou
fod gwres a gwybodaeth ett'o heb ddiragrith-
rwydd ; ac y mae hyn fel cerbyd â meirch
buaiu a gyrwr medrus ; ond o'i fod yn an-
onestymae yn gyru y ffordd wrthwyneb.
Felly ni wna un na'r ddau gyntaf lesau lle

bo diragrithrwydd yn fyr i gyfeirio y serch-
iadau hyn, a'u rhoi i sefyll atyr iawn bwynt,
yr hwn yw gogoniant Duw. Ychydíg o
ddiolch a gaitf hwnw am ei sel sydd yn
wresog o ysbryd, ond yn ei wasanaethu ei

huuau, ac nid yr Arglwydd.

PENNOD II.

Yn dangos, at wedd'/'o yn yr yslryd, bod yn ofynol
i ni weddioyydadea.ll. Jiefyd, pa ham y mae

,
hyn yn ofynol, a pha ddeall sydd yn ofynoL

1. At wedd'io yn dderbyniol, y mae yn
angenrheidiol i ni weddio gyda deall. Yr
oedd aberth dall yn wrthodedig dan y gyf-
raith

;
yn llawer mwy y mae addoliad dall

dan yr efengyl. Megys y mae gwybodaeth
yn mwyhau pechod, felly y mae anwybod-
aeth yn lleihau gwerth gweithred a fo yn
dda. " Yr wyf yn dyst iddynt," medd
Paul, " fod ganddynt sel Duw, ond' nid ar
ol gwybodaeth ;" Ilhuf. x. 2. Y mae diffyg

llygad yn hagru y gwyneb glanaf, felly di-

flÿg gwybodaeth y weddi wresocaf : "Chwy-
chwi ydych yn addoli y peth ni wyddoch

;

ninnau ydym yn addoli y peth a wyddom
;

canys iachawdwriaeth sydd o'r Iuddewon ;"

Joan iv. 22. Lle y gwelwn pa dtli ffyg syl-

faenol mewn arferion crefyddol yw y diffyg

o wybodaetli, y fatli ag sydd yu dwyn dam-
uedigaeth o'i ol, Ond pa ham y mae gwy-

bodaeth mor angenrheidiol ac anhèbíro)
tuag at weddio yn dderbyniol ?

DOSB. i.

laf. Am nad yw ein gwasaìiaeth heb h
yn rhesymol, gan nas gwyddom pa beth
ydym arno. Y mae Duw yn galw am i

rhesymol wasanaeth (Rhi/fx'ú. 1), yr hyi
mae rliai yn ei gyferbynu i'r abertliau sei

moniol
; yr oeddynt hwy yn rhoi anife

iaid, a ninnau yu ol yr eiengyl ydym i

ein huuain i Dduw. Yn awr, yr enaid
ysbryd yw y dyn. Pa ham na rodd«
Duw ddeddf ar auifeiliaid i'w addoli
ond am na feddant enaid rhesymol i dde.
a dal ar yr hyn a wnânt ? Ac a dderb
Duw y gwasauaeth a'r addoliad hwnw g*

ddyn, lle nad yw yn arfer y gynneddf ho
sydd yn ei wahaniaethu ef oddi wrth
auifail ? " Cofiwch hyn, a byddwch wj
medd y prophwyd wrth yr eilunaddolw
hyny : Esa. xlvi. 8. Ac yn ddiau y mae
hwn sydd yu addoli y gwir Dduw me\
auwybodaeth, yn anifeilaidd yn ei wybo
aeth, yn gystal a'r hwn sydd'yn addoli g
Dduw.

2il. Am mai y deall ywcynneddf arwei
iol yr enaid, ac felly y mae yn agor y ffor

at y prif waith, sef addoìiad tu mewr
y galon. Yn awr, y mae galluoedd ereill

enaid yn methu os byddantheb hon, eu m
weinydd, sydd yn dal y ganwyll iddynt. A
yr anwydau poethion hyny o sel yniddan
osiadol— tristwch a llawenydd—sydd weit
iau i'w gweled mewn addolwyr diwybo
aeth, a'u haddoliadau deillion, nid ydynt o

bastarddaidd. Y mae defaid Crist, feî prai
Iacob, yn ymddwyn wrtli y llygad. Y m
llygad y Cristion yn cael ei oleuo i ganf
mawrhydi a phurdeb gogoneddus Duw

;

yna y mae yn bywiogi ac yn galaru ger
fron yn y teimlad o'i waeledd ei hun:
awr, fy Ùygad a'th welodd di ; am hyny
mae yn ffìaidd genyf fi fy hun ; ac yr ydi
yn edifarhau mewn Uwch a lludw ;" Job x)

6. Drachefn, trwy lygad ffydd y mae
gweled daioni a chariad Duw at bechadi
iaid druain yng Nghrist, ac ato ef yn nei

duol ; a'r llygad yma sydd yn effeithio at

galon i beri iddi ei garu a phwyso arno,

hyn nid yw bossibl i enaid anwybodus
wneuthur.

DOSB. II.

Gof. Ond chwi a ddywedwch, pa wrybo
aeth sydd yu angenrheidiol i'r neb a îyi

weddio ?

At. laf. Mai efe at yr hwn y mae yn a

fon ei ddeisyfiad yw y gwir Dduw. Y m
addoliad crefyddol—y tu mewnol a'r allan

hefyd—yn berl anghyfranogol yng nghor»

y Duwdod. Efe yn unig, yr lrwn o hí

wydd ei berffeithrwydd anfeidrol, ahaedd
ein cariad, ein parcli, a'n hymddiried pem
sydd i gael y fath addoüad genym. Yr h?

a biau y deyrnas sy raid iddo gael y gorc
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iiudo Duw yw y deyrnas a'r gallu
;
gan

yny, iddo ef yn unig y mae y gogoniant o

idoliad crefyddol yn perthyn : Mat. vi. 13.

jjaylion yw y creaduriaid uchaf eu gradd ;

nd y mae arnom waharddiad i addoli un o

hoíl \\\ y nefoedcl ;" Deut. xvii. 3. " Pwy
i'th ofna di, Brenin y Cenhedloedd ? o

erwydd i ti y gweddai ;" ler. x. 7. Lle y
loddir ofn am addoliad crefyddol, fel yr

mddengys wrth amgylchiad y fan. Y di-

yg o'r wybodaeth yma a lanwodd y byd
îiganaidd âg eilunaddoliaeth ; o blegid lle

cyfarfyddent â rhyw rinwedd neu ragor-

teth yn y creadur, yn ebrwydd hwy a ym-
ryment ac a'i haddolent. Ÿn debyg i ddyn
wladaidd, anwybodus, yr hwn pan ddaw
r llys a dybia mai y brenin yw pob un a

el mewn dillad gwychion.

2il. Y mae yn ofynol bod gwybodaeth o'r

wir Dduw Ìrwn, pa beth yw ei natur

:

Ehaid yw i'r neb sydd yn dyfod at Dduw,
redu ei fod ef, a'i fod yn wobrwywr i'r rhai

fàâ yn ei geisio ef ;

? ' Heb. xi. 6. Yr wyf
n addef fod gwybodaeth berfíaith o'r per-

eithrwydd dwyfol uwch law cyrhaeddiad

od terfynol. Uniawn oedd atteb hwnw,
an ofynwyd iddo, " Pa beth 'yw Duw ?" a

ttebodd, " Pe gwyddwn, mi a fyddwn fy

un yn Dduw." Yn wir nid oes neb yn
dnabod Duw fel hyn ond Duw ei hun ; er

yny, y mae gwybodaeth yn ol y gair o hono
n angenrheidiol at iawn gyflawni y ddyled-
wydd yma. Y diffyg o ddeall ei hollwybod-
eth a'i annherfynol drugaredd yw yrachos
ofer siarad, a'r dychymmyg o lwyddo
rwy hir-weddîau, yr hyn y mae ein Har-
lwydd yn achwyn arno yn y Cenhedloedd,
c yn ei ragflaenu yn ei ddisgyblion, trwy
u dwyn i gydnabyddiaeth â'r priodoliaeth-

u hyn : Mat. vi. 7, 8. Y mae y fath nchod
n dyfod i swnio yn hytrach nag i weddio,
roi eu cusan yn lle eu cais ger bron Duw.
Lnwybodaeth o'r mawrhydi uchel a gogon-
ddus hwn yw yr achos pa ham y mae llawer

ìor anfoesol a musgrell yn eu hymddygiad,
ìor gras a diarswyd yn eu hymadroddion
er bron Duw. Erchir i ni fod yn sobr a
wyliadwrus i weddîau. Yn ddiau y mae
nsobrwydd, hyd yn oed yn ein hiaith, pan
a fyddom yn gwisgo ein deisyfiadau â'r fath

madroddion gostyngedig ag a fo yn brawf
'r ofn a'r arswyd i'w dduwiol Fawredd
ydd yn ein hysbryd. Mewn gair, yr achos
a ham y mae dynion yn meiddio neidio
gofleidiad godinebus eu chwantau, ac estyn
u dwylaw bryntion tua'r nef mewn gweddi,
ba le y mae, ond am eu bod heb adnabod
)uw, ei fod o'r fath burdeb anfeidrol, ag na
n efe gydgymdeithas â gweithredwyr an-
dredd ? "Tybiaist tithau fy mod yn gwbl
3l ti dy hun ;" Salm 1. 21.

3ydd. Y mae yn rhaid i ni ddeall defnydd
in gweddiau, pa beth a ddeisyfwn, a pha
eth a erfyniwn i'w erbyn ; heb yr hyn nis

2y

gallwn—mewn ffydd—ddywedyd amen wrth
ein gweddiau ein hunain ; ond gallwn yn
hawdd ofyn yr hyn nid yw dda i ni ei ddy-
muno, nac yn gweddu i Dduw ei roddi. Hyn
a geryddodiì Crist, pan oedd gwraig Zebe-
deus yn rhoi ei deisyfiad chwantus am i'w

dau fab fod un ar ei law ddeheu a'r llall ar
ei aswy yn ei frenhiniaeth. Ni roddodd
Duw i ni erioed genad fel hyn i lunio ein

gweddiau wrth ein tybiau ein hunain, ond
efe a'n rhwymodd i ofyn yn unig yr hyn a
addawodd ei roddi.

4ydd. Gwybodaeth o'r dull pa fodd y mae
i ni weddio ; megys yn enw pwy, a pha
gynneddfau sydd yn ofynol yn y weddi, ac

yn y gweddiwr. Ni a gawn Paul yn deisyf

gweddîau, " ar gydymdrech o honoch gyda
myfi mewn gweddîau" (Rhuf. xv. 31) ; mewn
lle arall efe a ddywed i ni am "ymdrech
gyfreithlawn ;" 2 Tim. ii. 5. Y mae rheol

i weddi, a rhaid ei chanlyn neu redeg yn
hyf ar antur. Hyd yn oed mewn addoliad

gau, y mae ganddynt ryw reol i'w dilyn

wrth alw ar eu duwiau ; am hyn y darfu i'r

Samariaid hanner crefyddol hyny (2 Bren.

xvii. 26), pan oedd pla arnynt, farnu mai yr
achos oedd "amnadadwaenent ddefod duw
y wlad." Fe fn y gwir Dduw ei wasanaethu
mewn iawn drefn, neu disgwyliwn rwygiad.
Gair neu ddau ym mhellach yn gymmhwys-
iad i'r gangen hon.

DOSB. III.

JDefn. 1 . Pa cyn lleied nifer ynte sydd yn
gweddio yn yr ysbryd ? Pe hyn fyddai yr
unig nôd i brofi llawer wrtho, oni chaent eu
troi ymaith fel gwag siaradwyr hollol ?

Megys yn gyntaf, y rhai o'r Eglwys Bab-
aidd, lle nad yw y rhan fwyaf yn deall gair

o'u gweddiau. Os ydyw yn fath dro gwan
i roi llaw wrth erfyniad at frenin, neu sen-

edd, heb erioed ei ddarllen na'i ddeall, pa
beth a feddyliwn ynte am y fath weddiau
direswm a'r rhai hyny a ddanfonir i'r nef

heb wybodaeth o'u cynnwysiad ? lë, yn ein

mysg ein hunain y mae llawer, er eu bod
yn gweddio yn iaith eu mamau, etto, mor
anwybodusaliwythau ynghylch defnydd eu
gweddîau ; onid e, pa fodd y gallent redeg
dros y credo a'r deng air deddf yn eu de-

fosiwn dall yn lle gweddiau ? A oes adfeii-

iau mwy alaethus o ddynolryw i'w cael ym
mhlith yr Indiaid na'r cyfryw ? Ië, pan
gydunant â'u gweinidog mewn gweddi, nid
adwaenant na'r Duw at yr hwn y cyfeirir y
weddi, na'r Cyfryngwr, yn enw yr hwn y
mae yn cael ei danfon. Cyn y gallodd Ne-
buchodonosor fendithio Duw, fe gafodd y
rhodd o ddeall dyn, o'r hyn y mae rhai hyn
etto yn fyr. Ai ni feddyliech chwi y gellid

yn hawdd perswadio y trueiniaid hyn i ym-
grymu o flaen eilun wedi ei wisgo yn hardd,
neu roi eu neges at ryw angel neu sant i'w

ddwyn ym mlaen, dan y dyb hygoel j caift'

groesawiad tiriouach trwy eiriolaeth y cyf-
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ryw rai parchedig ? ! y fath dywyllwch
sydd hyd y dydd heddyw ar wyneb ein
dyfroedd ! ar ba rai pe ca'i cenhadau y pab
ond cyíîe i eistedd dros ychydig, gallent yn
fuan ddwyn eu gwaith dymunedig i ben yra
raysg y dorf o eneidiau anwybodus sydd yn
llenwi ein tir. Gwelwn fod' achos, nid yn
unig i aunog ein pobl i weddio, ond hefyd
eu cyfarwyddo pa fodd ; onid e, yr ydyra yn
eu danfon cyn iddynt ddeall eu neges, fel pe
galwent ar blentyn i ddarlleu cyn dysgu ei
lythyrenau.

Defn. 2. Y mae yn llefaru wrth bawb a
fyddo ar un araser yn enau at Dduw dros
ereill mewn gweddi, ar iddynt weddio fel y
gall y rhai a fo yn uno â hwy lawn ddeall
eu herfyniadau drostynt. Pwy sy fwyaf ei
fai, yr hwn a weddia mewn iaith ddieithr,
ai yrhwn a arfera y fath eiriau uchel-hed-
iad a'r fath yraadroddion aughynnefin ag a
fo yn annealladwy i hanuer y gynnnlleidfa?
Gadawn fod dy ysbryd di dy hun yn
gweddio (fel y dywed yr apostoì), er hyìiy

y mae dy ddeail yn ddiffrwyth iddynt hwy.
Och ! nis gallant ond sefyll ac edrych, fel y
disgyblion pan wahanodd y cwmmwl Grist
oddi wrthynt. Naill ai disgyn di i lawr o'th
iaith hedegog uchel, neu dyro gynnorthwy
iddynt hwy ddyfod i fyny atat. Hwy a
allant yn awr ddywedyd am danat, fel y rhai
hyny am Moses, ^Ni wyddora beth a ddaeth
o hono." Nid rhyfedd, wedi colli golwg ar
y mater mewn llaw, os ä eu meddyliau i

wibio ac i ddawnsio o ddeutu rhyw wrth-
ddrych o'u ffurfiad eu hunain. Ai gweddîo
yr wyt ti i gael dy ryfeddu am dy dafod
llithrig, doniau raawr, neu y cyffelyb ? Fe
allai y gelli dderbyn dy wobr hon gan ryw
rai auwybodus, ac ereill a fo mor awyddus
i gael eu canmawl ar yr un cyfrif ; ond ys-
tyria y fath ddiben gwael a salw, annhèil-
wng o lygad Cristion sy genyt o'th flaen.
Pa beth ? ai ordinhâd sanctaidd sy raid fod
yn rhwyd i ti bysgota am dy barch a'th
glod ? Y mae y íflangell a wnaeth Crist yn
yr efengyl yn perthyn i'th gefn di. Ein
Hiachawdwr bendigedig, oedd yn llawn o
dân sel wrth weled ei d gweddi yn cael ei

droi yn d marchnad. O ! fel y mae ei

enaid ef yn fíìeiddio brynti dy ysbryd
marchnata di, yr hwn wyt yn gwneud yr un
peth, er mai mewn gwisg arall.

PENNOD III.

Yn dangotfod gwrtsogrwydd yn ofynol at wedd'io
yn yr Ysbryd; a dau ^reswm am hyny.

Yit ail beth gofynol mewn gweddio â'n
hysbryd yw gwresogrwydd. Yr enaid sydd
yn cadw y corph yn gynnhes tra y raae yn-
ddo

; felly cynimaint a fo o'n henaid a'n
hysbryd niewn dyledswydd, hyny sydd o

wres a bywyd. Os ocr fydd y weddi, ni
allwn yn sicr beuderfynu fod y galon yt
segur, ac heb ddwyn dira o bwys y gwaitlì
Creadur bywiog yw ein hysbryd

; yr hyn i

wna, fe'i gwna gyda gryra, b'id ddrwg bi(

dda. Oddi yma yo yr Ysgrythyr y ui
gosod y galon a'r enaid ar rywbeth, n ar
wyddo gwres ac angerdd bywyd. Fel hyn
dywedir fod y gweithiwr tlawd (yn ol

;

Saesneg) M yn gosod ei galon ar ei gyflog ;'

Dcut. xxiv. 15. Y gobaith ani ei ddal yn y;
hwyr sydd yn peri iddo chwysu wrtli e
waith trwy y dydd. Rhoddodd Darius e
fryd, neu ei galon ar waredu Daniel ; ac
niae yn canlyn, efe a fu " hyd fachludiac
haul yn ceisio ei achub ef

;

M Dan. vi. 14
Pan fo ysbryd dyn ynghylch rhyw waith
efe a'i gwna yn iawn: " Os ceisi yr Ar
glwydd â'th holl galon, ac â'th holl enaid'
(Deut. iv. 29), hyny yw, yn wresog. Nic
raewn cynuhwrf raawr ar yr ysbrydoedc
corphorol y mae hyn yn sefyll ; dichon cìyr
roi ei gorph mewu chwys ar ddyledswydd
a'r weddi yn oer er hyuy. Dyna y wedd
wresog, sydd yn tanìdu'o gaíon wresog a

serchiadau cynnhes. Fel ager awyr, yr hwr
yn gyntaf a roir ar dâu yn y cwmrawl, ac
yna a dr allan yn daran :

<f Gwresogodd
fy nghalon o'm raewn ; tra yr oeddwu vd
rayfyrio, ennynodd tán, a rai a leferais â'm
tafod. Arglwydd, pâr i mi wybod fy niw-
edd ;" Salm xxxix. 3, 4. Yn awr, megj
mai nid un serch unigol ydyw sel, ond raía
ac awch y cwbl, felly dyna wresogrwydd
raewn gweddi, pan fo yr holl serchiadau yu
gweithredu yn rymus ac yn addaa i amryw
ì-anau gweddi. Mewn cyfaddefiad, pan fo
yrenaid yn toddi i gywilydd a tluistwch
duwiol, am y pechodau y raae yn eu haddef
o flaen Duw, fel ag y raae yn teimlo poen a
dolur gwir oddi raewn, ac nid yn dangoa
rhith drymder a chalon ysgafn. O herwydd,
fel y dywed Chrysostom, "y mae paentio
dagrau yn waeth na phaentio y wyneb."
Dyma wir wresogrwydd :

" Cwynfan yr yd
wyf yn fy ngweddi, a thuchan ;" Salm lv. 2
Fe all fod tân yn y badell ac heb ergyd
allan

; gwynt uchel heb wlaw ar ei ol. Yr
oedd Dafydd yn tuchan â'i lais ac yn cwyn-
fan yn ei ysbryd. Felly mewn erfyniad

;

pan fo y galon ai* waith mewn deis)-fiadau
taer am y gras y gweddiir am dano, nid
rhyw ofyniadau cíiawydd, gweigion, ac oer-

llyd; ond serchus anadliadau a thoriadau
calon a osodir allan weithiau wrth rym
syched, yr hwn a dybir ei fod yn fwy poen-
us na newyn. Fel y brefa yr hydd, pan ei

helir ara ddyfroedd oerion, felly yr oedd
enaid Dafydd am Dduw : Salm xlii. 1.

Weithiau, wrth yraegniadau ymdrechwr;
felly dywedir ddarfod i Iacob ymdrechu â'r

angel ; ac ymegniadau rhedegwyr :
" Heb

dòr (ncu yn ol y Groeg, mewn ymestyniad)
yn gwasauaethu Puw nos a dydd/' Aot,
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í±vl 7. " Drylliwyd îy enaîd gan awydd "

'Salm cxix. 20), fel un yn tori gwythien
nrrtli ymegnìo.

Ciof. Ond pa ham y mae yn rhaid i ni

«reddio fel hyn yn wresog yn yr ysbryd ?

At. 1. O herwydd y gorchymyn :
" Câr

jx Arglwydd â'th hcll enaid, ac â'th holl

ìerth ; a bydded dy eiriau yn dy galon

"

Deut. yi. 5, 6), yr hyn sydd yn cynnwys
ìyflawniad serchiadol o bob gorchymyn a
iyledswydd. Gwahanwch y rhan allanol o
iddoliad oddi wrth y rhan du mewnol, a
ìhwi a berwch i Dduw ei wadu. " Pwy a
jeisiodd hyn ar eich llaw ?" {Esa. i. 12),

nedd efe wrth bobl oedd yn haelddigon o'u

ìaberthau. Fel pe dywedasai, A erchais i

srioed i chwi roi calon anifail yn aberth, a
ihadw draw eich calon eich hun ? Pa ham
t wyt ti yn ymdrin â gweddi ? A ddywedi
li, am fod Duw yn gorchymyn ? Os felly,

>a ham nad yn wresog, yr hyn yw prif am-
ìan y gorchymyn ? Pan ddanfonych am
yfr, a fyddi di yn foddlawn i un a ddwg
lim ond y cauad ? Ac a wna Duw dder-
ryniad o'r croen yn Ue yr aberth ? Y rhan
illanol o'r ddyledswydd nid yw ond megys
r cwpan ; dy gariad, dy ífydd, a'th ymserch,
rw y gwin y mae efe yn chwennych ei brofi.

îeb y rhai hyn, nid yw yn cael genyt ond
wpan wag i yfed o honi. A pha beth yw
iyn ond ei watwar ?

2. I gydweddu âg enw Duw. Y darlun-
ad cyfl'redin o weddi yw galw ar enw Duw.
ÍTn awr, megys yr ydym mewn gweddi yn
ralw ar enw Duw, felly iawn yw bod hyny
pydag addoliad addas i'w enw ; onid e, yr
'dym yn ei halogi ac yn annog ei ddigofaint

;

iyn yw prif feddwl y trydydd gorchymyn.
ÍTn y cyntaf, y mae Duw yn trefnu na chaiff

ìeb heb law ef, yr unig wir Dduw, ei

iddoli. Yn yr ail, na wasauaether ef, y
jwir Dduw, âg ewyllys grefydd, ond yn òl

i ordinhadau ei hunan. Ac yn y trydydd,
la wasanaether ef yn esgeulus a dibris yn
i addoliad ei hun. Nid oes un briodoledd
'n Nuw nad yw yn galw am y gwresog-
wydd yma yn ei addoliad.

íaf. Y mae yn Dduw mawr a gogonedd-
is ; ac fel y cyfryw, y mae yn gweddu i ni

ìesau i'w ydd â'n serchiadau yn eu trefn

•reu. A yw gweddiau cysglyd yn addas i

)duw mawr eu gwrandaw? A feiddi di

iarad â'r fath fawrhydi cyn i ti iawn dde-
fro, a bod genyt aberth parod yn ol ei

eddwl ? " Melldigedig yw y twyllodrus,
t hwn y mae yn ei ddeadell wryw, ac
iberthu yn Uygredig i'r Arglwydd ; canys
kenin mawr ydwyf fi, medd Arglwydd y
luoedd ; a'm henw sydd ofnadwy ym mhlith
f cenbedloedd ;" Mal. i. 14. Gweíwch yma,
n gyntaf, fod un peth llai na'r goreu a
eddwn, yn beth llygredig ; efe a dderbyn
chydig, os y goreu ; ond frlaidd ganddo i ti

;adw y goreu i arali. Drachefn, y neb a

offrymo waelach na*r goreu, grym ei serch-
iadau sydd dwyllodrus, am ei fod yn ei ys-
beilio ef o'i eiddo, ac yntau yn Dduw mawr.
Y mae yn weddus i fwrdd y tywysog gael
arno y pethau goreu yn y farchnad, ac nid

y gweddill salaf. Pan oedd Iacob yn amcanu
anrheg i lywodraethwr y wlad, y mae yn
erchi i'w feibion "gynrmeryd o ddewis
ffrwythau y wlad yn eu llestri ;" Gen xliii.

1 1. Yn olaf, y mae yr arswyd a dery Duw
trwy ei fawr weithredoedd hyd yn oed ar
baganiaid, yn ddigon i'n cywilyddio ni sydd
yn byw yn mynwes yr eglwys, ac yn dir-

mygu ei enw trwy ein gwasanaeth diofal a
difywyd.

2il. Efe yw y Duw byw. A wna gweddi
farwaidd aberth addas i Dduw byw ? Pa
fodd y bydd efe foddlawn i'r hyn ni ddaeth
erioed oddi wrtho? Na osodwch eich
gweddiau meirwon wrth ei ochr ef ; y weddi
fywiog sydd yn eiddo ef, a thi dy hun biau
y farw. r hyn a ddywedodd Hezeci'ah am
bersonau, a ellir ddvwedyd am weddiau
hefyd :

" Y byw, y byw a'th fawl di." Yr
angylion gogoneddus, pa rai o herw^dd eu
sel a elwir yn seraphiaid, ac yn fllam dân, y
rhai y mae yn ddewis i weini iddo yn y nef,

a'r saint isod, er eu pererindod ar y ddaear,
ydynt o achau nefol, ac felly yn meddu ys-

brydoedd dyrchafedig a phuredig oddi wrth
syrthni eu naws ddaearol, y rhai hyn y raae
yn neillduo iddo ei hun fel offeiriaid i

offrymu iddo aberthau ysbrydol. Po mwyaf
bywiogfo dyn ei hun, mwyaf atgasyw cenad
troed-drwm, neu weithiwr dioglyd ganddo.
Pa fodd ynte y gall Duw, sydd yn fywyd i

gyd, gydymddwyn â'th addoliadau swrth
marwaidd di ? Pa ham y gorchymynodd
efe dori gwddf asyn (Num. xxxiv. 20), ac
nid ei offrymu yn aberth ? Ai am ei fod yn
ddig wrth y creadur ? Nag e, yn sicr, ei

waith ei hunan ydoedd, ac yn y llun y
gwnaethai efe ef, ond i ddysgu i ni mor an-
foddlawn ganddo galon syrthlyd yn ei was-
anaeth.

3ydd. Y mae efe yn Dduw y cariad ; a
chariad ni chymmer dâl ond yn ei ryw ei

hun. Dyro i Dduw gariad am gariad, onid e,

ni chyfrif efe dy fod yn rhoi iddo ddim.
"Os cerwch fi, cedwch fy ngorchymynion ;"

Ioan xiv. 15. "A phe rhoddai gr holl

gyfoeth ei d am gariad, gan ddirmygu y
dirmygid hyny;" Can. viii. 7. Felly, oa
meddylia dyn gyfnewid Duw, a rhoi iddo un
peth mewn gweddi yn lle ei gariad a gwres-
ogrwydd ei sercb, fe'i dirmygir. Er callecl

fo y weddi, er hardded fo agwedd blygedig

y corph, er uched fo y llais, os na bydd
serchiadau y galon yn ymestyn ar ol Duw
yn y ddyledswydd, ni wna ond ei gwrthod,
am nad yw yn cyfatteb i'r tynerwch serch

y mae ef yn ei ddaugos i ni. Y mae efe yn
ìtynu allan ei galon gyda'i bwrs, ac yn rhoi,

ie, ei enaid a'i hunan, ynghyd â'i hoìl ddon^-
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iau i'w bobl ; am hyny y mae yn disgwyl i'n
calonau ninnau ddyfod gyda'n holl wasan-
aeth ato yntau. Nid rhyfedd gweled v gwaa
sydd dan feistr caled a drwg heb na chalon
na bywiogrwydd yn ei orchwyl

; ond y mae
cariad yn y meistr yn arfer rhoddi bvwyd
yn ei wasanaethwr. Ac am hvnv ni chym-
mer Duw—y meistr goreu yn ddigymmhar-
iaeth—mo'i wasanaethu mewn duììnascyn-
nygir ond i'r gwaethaf ym mysg dynion."

PENNOD IV.
Yn cynmnjs trydydd rhcsicm am y pwnn», ac
hefyd yn danyos leied ni/er sydd yn gweddlo yn
yr ysbryd.

3. I weddi wresog yn unig y mae yr add-
ewid. Nid yw plentyn a enir yn farw yn
etifedd, na gweddi ddifywyd chwaith n
etifedd i un addewid. Yr un peth ydvw
gwresogrwydd i weddi ag oeddytân i'rper-
aroglau yn y thuser ; heb hwn, ni ddicbon
esgyn yn arogldarth ger bron Duw. Fe
wnaeth rhai gais am daith nes trwy fôr y
gogledd i'r India ; ond rhewi wnaethant ar

y ffordd, ac felly y digwydd i bob gweddîau
syrthlyd. Esmwyth yn wir fyddai y daith
i'rnef, pe gallai y rhai hyn gyrhaedd yno;
Ond erioed ni fedrodd neb o'r rhai a weddi-
asant yn y dull yma ddangos dim o aur y
wlad dda hono, pe rhoddem mai sant yd"-

oedd. Y mae y cyfiawn yn wir wedi ei g\ -

hoeddi yn etifedd, megys yr holl addewid-
ion, felly i hon o gael gwrandaw ei weddi

;

ond nid yw efe mewn agwedd gymmhwys i

feddiannu yr addewid hon, neu i fwynìiau
yn bresennol â Ues o honi, tra y mae ei

galon yn oerllyd a ffurfiol yny ddyledswydd.
Y mae addasrwydd yn perthyn i'r weddi
yn gystal ag i'r person fyddo yn gwedd-
io: " Llawer a ddichon taer weddi y cyf-
iawn." Pan fyddo Duw yn bwriadu trugar-
edd i'w bobl, y mae yn cyffroi ysbrvd
gweddi ynddynt :

" Ni ddywedais wrth hàd
Iacob, Ceisiwcli fy wyneb i yn ofer ;" hyny
yw, ni ddarfu i mi erioed eu cyffroi-at

y gwaith, a'u dal ynddo, a gadaeì iddynt
lafurio yn ddidyciant :

" Yna yr ewch ac y
gweddiwch arnaf fi, a minnau a'ch gwran-
dawaf : ceisiwch fi hefyd, a chwi a'mcewch,
pan y'm ceisioch â'ch holl galon ;" ler. xxix.
12, 13. Y mae dymuniadau egwan fel dol-
uriau gweiniaid, yn myned drosodd ac heb
ddwyn y drugaredd i esgoreddfa. Fel y
mae y llawn amser yn nesau, felly y mae
ysbryd gweddi yn cryfhau : " Oni ddîal
Duw ei etholedigion sydd yn llefain arno
ddydd a nos ? Yr wyf yn dywedy<l i chwi
y dial efe hwynt ar frys ;" Imc xviii. 7. Ni
chyffry neb yn y t, fe allai, wrth gnoc
bychan yn y drws; meddyliant mai rhyw
gardotyn segurllyd, neu rywun heb fod

y>

mewn brys mawr ydyw ; ond os daw cw
trwm ac aml, yna hwy godant ato, ie i

baent yn eu gwelyau :
" Er na chyfyd efe

rhoddi iddo am ei fod yn gyfaill; etto,
herwydd ei daerni efe a gyfd iddo ;" Lu
xi.

Dcfn. ]. Y mae hyn ynbrawf athrist m
oes ond ychydig o wir weddîo yn ein plith
am mai anaral yw y gweddîwyr gwiesoo
Bhanwn ddynion i'w hamryw rengan
gyntaf, yr anwybodus. A yw y rîiai hl
yn _g\veddì'o yn wrcsog? üch ! y mae y
rhaid i'w calonau hwy rewi yn y gwaith :

maent yn byw yn rhy bell oddi with yr haù
i feddu dim o'r gwres dwyfol hwn yn ei
haddoliadau. Yn ail, y dyíi halogedig, sy'
ymwerthu i'w chwantau ffiaidd: y ma
gwrea hwn yn rhedeg ffordd arall.

ddichon y galon sydd yn ymlosgi j

chwantau lai na bod yn oer mewn gweddi
Bhaid i dân uíFern gael ei ddiffodd cvn
hwn o'r nef gael ei ennyn. Yn drydyä
yr enaid dan rym meddyliau gwibiog^ caloi
yr hwn, fel Satan, sydd vn ymrodio ar hj
y ddaear, tra y mae eu llygai'd, dybvgid, wcd
eu hoelio wrth y nef. A all liwn fod vi
wresog ì A ddichon y sercliiadau dwymno â'

meddwl yn crwydro ? Y mae gwresogrwydt'
yn uno yr enaid ac yn hel i 'mewn y mèdd
yliau at y gwaith mewn llaw ; ni ddio3
efaosgoad, ond a ettyb bob meddyliau es
tronol. fel Nehemiah mewn achos arall
rhai a fynasent ei dynu oddi wrth adeiladu
"Gwaith mawryrwyf fi yn ei wneuthur
o herwydd hyny ni allaf fi ddyfod i wared
pa liain y safai y gwaith ?" Nehem. vi. í

Dywedir ara Elîas, yn ei daer weddi, " Mewr
gweddi efe a weddíodd" {lago v. 17), megye
yng ngweledigaeth Ezeciel, yr oedd olwyn
fewn olwyn, felly gweddi o fewn i'w wedd
yntan. Ònd y mae yr enaid gwibiog yn ddi
wcchli

; ei wefusau yn gwaeddi, a'ì 'feddwj
yn chwareu. Y mae ei lygad i fyny i'r nef,

fel pe byddai am annelu yno ; ond y mae yn
saethu ei feddyliau i waered i'r ddaear. n
bedwerydd, y^dyn y mae y d.lyledswydd yn
faich ac yn flinder iddo ; sydd yn poeni ac
yn griddfan, nid yn y gwaith, ond dano

;

sydd yn gweddio fel dyn claf uwch ben ei

orchwyl, heb gael pleser neu hyfrydwch yn-
ddo. Gwir wresogrwydd nid yw yn bíino
nac yn teimlo poen. Y crefftwr pan y mae yn
dwymn wrth ei waith, a'r milwr yn y
frwydr, nid yw y naill yn teimlo ei flinder
na'r lla.ll ei glwyfau. Pethau cryfion ydyw
serchiadau yn gallu codi i fyny gorph gwan.
Am hyny y mae yr hwn sydd yn codi ei ys-

gwydd wrth ddyledswydd, ac yn troi ffordd
yma a ffordd arall, fel dyn claf o'r naill ochr
i'w wely i'r llall, am esmwythder, 3^1 daiig-

os fod ei hyfrydwch yn fychan yn y gwaith,
ac yn ganlynol ei sel yn ílai. Mae y dolur-
iau yma i ysbryd dyn mewn gweddi (gad-
awn ei fod yn Gristion) yn dyfod oddi wrtr
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ryw anwyd a'i daliodd, ac yn profi ei fod

dan afiecbyd trwm. Nid mwy yw y blas y
mae dyn mewn iechyd yn gael ar ei fwyd,

neu ei faeth oddi wrtho, nag y mae y Crist

ion yn gael yn nyledswyddau crefydd, pan
fyddo ei galon yn yr iawn dymmcr.

PENNOD V.

Rhai rhesymau cynnhyrfiol at ennyn ein sel a'n
gwresoyrwydd meion gioeddi.

Defn. 2. Er annogaeth. A ydwyt ti yn
gweddio ? Gweddia yn wresog, onid e, nid

wyt yn gwneuthur dim. Nid yw gweddi
oer ddim mwy yn weddi nag yw tân paent-

iedig yn dân. Y weddi hono nad ydyw yn
cynnhesu dy galon di dy hun, a wna hi, dy-

bygit ti, gynnhyrfu calon Duw ? Pabeth a
dâi troi y dwsel, a'r llestr wedi rhewi ? Ni
ddichon dyn wneud defnydd o'i law wedi
iddi fferu gan oerfel ; na thithau o'th ysbryd
mewn dyledswydd, nes y gwresoger dy galon
i ryw deimlad o'th eisieu. Yn awr, at

ddwyn dy gaìon oer i beth gwres ysbrydol.

DOSB. I.

laf. Ystyria ragoriaeth sel a gwresog-
rwydd. Os Cristion, y mae ynot egwyddor
sydd yn dy dueddu i hofh* pethau rhagorol ;

a'r cyfryw yw hwn. Bywyd ydyw rhagor-
iaeth, ie, hyd yn oed mewn creaduriaid di-

fywyd, y mae rhyw debygoliaeth bywyd
;

ac yn hyny y mae eu rhagoriaeth yn gyn-
nwysedig. Nerth bywiog gwin sydd yn ei

ganmawl
;
pa beth a dâl wedi diflasu a

marw ? Yn y dieniwnt, y mae y gwerth yn
ol y bywiog ddisgleirdeb. Mewn dwfr
ffynnon, yr hyn a'i gwna i ragori yw ei fyw-
iogrwydd ; am hyny ei gelwir dwfr bywiol.
Felly yn llawer mwy mewn bodau ag sydd
ganddynt wir fywyd. Am hyn y mae
chwanen neu wybedyn yn cael eu cyfrif yn
greaduriaid ardderchocach na'r haul. Po
uchaf y math o fywyd fo gan greaduriaid,
mwyaf dyrchafedig o hyny yw eu natur-
iaethau ; anifeiliaid uwch law llysiau, dyn-
ion uwch law anifeiliaid, ac angylion uwch
law dynion. Yn awr, megys y mae bywyd
yn rhoddi rhagoriaeth i'r bod, felly y mae
bywiogrwydd mewn gweithrediad yn rhoddi
rhagoriaeth i'r bywyd. Po ardderchocaf y
byddo bywyd y creadur, mwyaf grymus yw
ei weithrediadau : y mae amgyffrediad ang-
elyn gyflymach, a'i sel yn gryfach naga geir
mewn dyn. Felly, po mwyaf bywiog wyt
yn dy ddyledswydd, a pho mwyaf dy sel

ynddi, nesaf yr wyt yn dyfod at natur yr
ysbrydion gogoneddus hyny, pa rai am eu
sel yng ngwasanaeth Duw, a elwir yn fíiam
dân. Yr wyf yn addef, bod yn oer a thawel
mewn pethau îs, a'n materion rhwng gwr a
gwr, sydd well na sel. Felly y dywed Solo-
mon (Diar. xvii. 27), " Gwr pwyllog sydd

ymarhous (yn ol yr Hebraeg, sydd oer) o
ysbryd. Ni wna camau mo'i rhoddi ardán,
ac ni wna digwyddiadau yn y byd mo'i
boethi i radd fawr o lawenydd, tristwch, na
digder. Pwy mwy arafaidd yn y rhai hyn
na Moses ? Oiid rhoddwch y dyn sanctaidd
hwn i weddi'o, y mae yn dân a charth, yn
fywyd ac yn seí i gyd. Yn wir, y mae yn un
rhagoriaeth a berthyn i'r gwresogrwydd ys-

brydyma mewngweddi,er eifodyn llonyddu
pob nwydau pechadurus. Gwresogrwydd
Dafydd yn gweddio dros ei blentyn tra y bu
yn fyw a wnaeth iddo dderbyn y newydd o'i

íarwolaeth mor dawel ac amyneddgar. Nid
ydym yn clywed am atteb digllawn gan Han-
nah i'wgwrthwynebwraig goeglyd Penina: a
pha ham? ond am ei bod wedi dysgu y
ffordd i lonyddu ei hysbryd trwy weddi ì

Pa raid iddi hi ymryson â'i gelynes, pan y
gallai, trwy ymdrechu â Duw, ei gynnhyrfu
ef i gymmeryd ei phlaid? Ac ynddiau, pe
na byddai dim arall i ganmawl gwresog-
rwydd ysbryd mewn gweddi, y mae hyn yn
ddigon, ei fod, fel telyn Dafydd, yn gallu
rhoddi i lawr ysbryd drwg ein nwydau, y
rhai y mae y Cristion yn edrych arnynt fel

pechodau mawrion, ac yn ddiddadl yn eu
profi yn flinderau trymion. Pa bryd y
boddlonir di yn fwy na phan y bo dy enaid
gyda'r bywiogrwydd a'r gwres mwyaf yn
esgyn yn fflam dy aberth i fynwes Duw ?

Mae yn bossibl y deui, fel Moses, iwaered o'r

mynydd mewn mwy o wres ; ond yn erbyn
pechod y bydd, ac nid ym mhlaid hunan.
Eithr y mae gweddi ffurfiol yn debyg i

blastr, yn cynnwys cyfferiau da, etto, o'i roi

yn oer wrth y briw, yn ei waethygu yn fwy
nag yn ei iachau.

DOSB. II.

2il. Y mae Duw yn haeddu cael grym
penaf dy enaid yn dy weddîau. Yn gyn-
taf, efe a roddodd i ti alluoedd dy enaid a'th

holl serchiadau. Yn gyfattebol i'r fold, felly

y mae y ddelw a fwrir ynddi : y cyfryw wyt
tithau, ag oeddit ti yn narluniad y meddwl
dwyfol. Yn awr, oni all dy Wneuthurwr
alw am ei rodd ei hun ? Yr hwn a wnaeth y
gareg yn dalp difywyd, ac a gyfyngodd wael
enaid yr anifail yn rhwym wrth ei deimlad
a'i flas, efe a'th addurnodd di âg archwaeth
rhesymol ac â serchiadau ysbrydol. Ac ai

ni fydd i ti roddi y galluoedd goruchel hyn
ar waith yng ngwasanaeth dy Ì3duw gan yr
hwn y cefaist hwynt ? Caled fyddai y tro

yn wir i Dduw gael nacâd o'i rodd ei hun :

" At ei eiddo ei hun y daeth (Crist) ; a'i

eiddo ei hun nis derbyniasant ef." Felly
yma, gall achwyn, At fy nghreadur fy hun
y daethum : genyf y cafodd ei fywyd ; ac
nid wyf yn cael ganddo ond y galon farw.
Beth pe byddai cyfaill yn rhoddi iti rybudd
y daw cyn byddo hir i'th d, ac yn danfon
o'i flaen lestr o'r gwin goreu, a wnelitti, pan
ddeuai, rwgnach ei groesawu, a'i droi hebio
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â rhywbeth niarw diflas ? A elli di ddis-
gwyl gwell cyfaill i edrych ara danat na dy
Dduw ì Mae y Salmydd yn eiu galwiwaa-
anaethu yr Arglwydd mewu llawenydd ; a
pha reswra sydd ganddo i'n cyrarahell ì

u Gwybyddwch mai yr Arglwydd sy Dduw;
efe a'n gwnaethj" Salm c. Pwy sydd yn
plauu gwinllan, ac heb ddiagwyl yfed o'r

gwin? Os yw Duw yn galw ein ìrd a'n
gwin yn eiddo ef, y mae yn disgwyl ei waa-
anaethu â hwynt ; ac yn llawer mwy ein
cariad a'n llawenydd ; o blegid yn sícr ni
rydd efe genad i ni dreulio y goreu o'i rodd-
ion ar neb ond efe ei hunan. Gan hyny, pan
elych i weddio, cyffroa dy serchiadau, sydd
yn cysgu o bossibl ar liuiau rhyw greadur
fel Iouah yn ystlysau y llong :

" Cyfod
gysgadur, galw ar

k
dy Dduw." Yn ail, y

mae yn haeddu dy serch, am fod ei serch
arnat. Y mae yn eiddigus o honot, am ei

fod yn awyddus am danat. Da y gall ach-
wyn rhag dy weddiau oer, breuddwydlyd,
pan y mae ei galon ef yn fflam o gariad
atat ti. Uchel a rhyfeddol ydyw yr ymad-
roddion â pha rai y mae yn gosod alìan ei

anwyl-serch at ei bobl. Pa beth bynag a
wna efe erddynt, y mae gyda sel. Wrth eu
hamddiffyn hwynt ; megys adar yn ehedeg,
felly yr amddiffyn yr Arglwydd Ierusa-
lem ; hyny yw, yn gytiym, fel y mae aderyn
yn ehedeg mewn llawn brys at ei nyth, pan
welo fod ei chywion mewn perygl. Wrth
eu dial hwynt ar eu gelynion ;

" Sel Ar-
glwydd y lluoedd a wnahyn ;" Esa. xxxvii.
32. Wrth wrandaw eu gweddiau, efe a'i

gwna gyda hyfrydwch. Wrth faddeu eu
pechodau, y mae yn barod i faddeu—yn ar-
bed yn helaeth

;
pan ofynant un daíent, y

mae yn rhoddi iddynt ddwy. Y mae Iacob
yn deisyf cael myned a dychwelyd yn ddi-
ogel

; y mae yn rhoddi hyn a mwy nag a
geisiodd, o herwydd y mae yn ei ddwyn
adref yn ddwy fintai. Nid yw yn rhoddi y
drugaredd leiaf chwaith heb dynu allan ei

enaid a'i galon gyda hi. Hyd yn oed yn ei

ragluniaethau cystuddiol, lle y tybid ei fod
yn dangos leiaf o gariad, yno y mae ei

galon yn llifo drosodd o hono :
" Pa fodd

y'th roddaf ymaith, Ephraim : trôdd fy
nghalon ynof ;" Hos. xi. 8. Yu drydydd,
Y mae yn dalwr da i sel ei bobl

; y mae yn
wobrwywr i'r rhai sydd yn ei geisio ef :

Ileb. xi. 6. Erioed ni chafodd gweddi
wresog groesaw oer gydag ef. Fe gyrch-
odd gweddi Elias dân o'r nef, am ei bod yn
dwyn tân ynddi i'r nef. Fe ddyrchafwyd
llwyth Lefi o herwydd ei sel i'r ofteiriadaeth.

A pha ham? Yn sicr, ni fyddai iddyut
hwy oedd mor awyddusiwneuthur cyfiawn-
der ar eu brodyr, fod yn llai awyddus i

wneuthur cymraod drostynt â'u haberthau.
Y mae y rhan fwyaf yn colli grym a gwres
eu dymuniadau trwy eu cam-osod

; y maent
yn wresog dros bethau na aliant, a pherson-

I au yn fynych na fynant daîu iddynt am 6'

|

poeu. O mor dwyran yw y cybydd yn

|

yralidiad ar ol elw y byd ! y niae yn dyhe1

[

ar ol llwch y ddaear, a hyny ar benau
;

tîodion. Ond pa wobr a gaiff ara ei lafur
Ar ol ei holl elwa, fel y cwn yn hela yr ys
gyfarnog, y mae yn fynych yn ol o'i gais, a
o'r diwedd, yn rayned yu druan a newynlly<
i wely oer ei fedd : ac yn ddios, yn ei ddiw
edd, ynfyd fydd: ler. xvii. 11. Pa nifer
wyr y llys, ar ol cynffoni fel cwn gwenieith
us, a llyfu poer eu raeistriaid, dan ddisgwy
ara ryw grwst o ddyrchafiad, a sorawyd, ac .

gawsant yn y diwedd wobr eutruth a'uhai
feriou gorwael yra min bwyell y dienydd
wr, neu a adawyd i farw raewn poenus hir
aeth yng ngwen eu tywysog. Yr hyn a bar
odd i'r cardinal trachwantus hwnw addef yi
rhy ddiweddar, pe buasai mor ofalus yi
gweini i Dduw y nef ag i'w feistr daearol
na chawsai mo'i adael mor druenus yu

'

diwedd. Mewn gair, ai nid ydym yn gweì
ed y dyn coelgrefyddol yn curo ei ddwy
fron, ac yu tori ei gnawd ei huu o ryw se
i'w dduw o bren, na fedd na chlust i'v

glywed na llaw i'w gynuorthwyo ? Ac onù
yw y Duw byw, dy anwyl Dad, yn haedd»
dy sel di, yu fwy na'u heiluuod raudion
raeirwon yr eiddynt hwy ? Rhag cywilydí—na fyddwn oer yn ei addoliad ef, pau
mae yr eilunaddolwr yn chwysu o flaen e"

dduw bratiog. Na oddef i sel y bydolddyi
wrth hela ei famraon daearol dy adael d
yn ymlusgo ar ol, gyda rhyw wasanaeth di
ofal a digalon i'th Arglwydd. Nac ofm
chwaith hwtiad y byd o achos dy sel ; i

maeut hwy yn dy dybied di yn ynfyd, onî
ti a wyddost eu bod hwy felly.

PENNOD VI.

Rhyiofaint mewn ffordd o gynnorthwy i gynrihyrfi
ein serchiadau ìaeicn gweddi.

Gof. Ond pa fodd y gallwn ni gyrhaedc

y gwresogrwydd ysbryd yma raewn gweddi
At. Yr wyt ti sydd yn gofyn fel hyn yi

wir Gristion, neu nid wyt. Os nad wyt,
j

mae gofyuiad arall i gael y blaen, Pa fodc

y mae i ti, sydd yn bresennol mewn cyflwr
farwolaeth ysbrydol, gael bywyd. Ehau
bod bywyd yn yr enaid cyn y dichon fod yi

y ddyledswydd. Ni wna yr holl feutyl

a fedd y gwerthwr dillad ddwyu coipl

raarw i gynnhesrwydd, na dim rhesymau i^ei

eu cyraineryd o'r lleoedd mwyaf cyunhyrfio
yny Beibl) beri i tithau wedd'io yn wresogcy
hyd ag y byddo dy enaid mewn cyflwr marw
Dos yu gyntaf at Grist i gael bywyd ;

yaa
wedi i ti gael bywyd, bydd rhyw obaith á)
gael i betli cynnhefc>rwydd.
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Ond yn ail, 09 wyt wir Gristion, y maeyn
jalw etto am eithaf dy ofal i gael, ac wedi
ti gael, i gadw dy enaid mewn gwres ty-

Boi. Megys na ddichon y gareg o honi ei

tun esgyn i fyny i'r awyr ; yr aderyn (er y
;all wneuthur hyn, etto) nis gall aros yno
n hir heb beth llafur ac ysgydwad ar ei ad-

nydd. Maegan y saint wreichionen o dân
lefol yn eu mynwes : ond y mae angen am
u gofal a'u diwydrwydd i'w chadw yn fyw.

lae rhwd yn magu o'r aur, pryfyn o'r

ren, gwyfyu o'r dilledyn, i'w difa mewn
mser ; a lìudw o'r glo sydd yn diífodd y
ìu. ; îe, ac yn y Cristion hefyd, yr hyn a
era ei sel oddi eithr ei drin â gwyliadwr-
leth feunyddiol. Edrych gan hyny beth
w dy rwystr penaf i wresogrwydd mewn
weddi, ac ymosod yn wrol i'w erbyn. Os
yddi ddigyíFro yn hyn, ti fyddi yn fwy di-

yffro yn y weddi ei hunan. Yr hwn a yr
m dwíl lleidiog yn y ffordd, ac nid ydyw
n ei drwsio cyn myned i'w daith, ni fedd
chos i synu pan fyddo ei gerbyd yngln
nddo.

Yn awr, nid yr un peth yw hwn ym
ibawb ; am hyny y mae yn 'angenrheidiol

ti fod mor gydnabyddus â'th gyflwr dy hun
g i wybod pa beth ydyw dy rwystr mawr
ìewn dyledswydd. Yn sicr, oni bai bod
'urfafen enaid y Cristion yn cael ei hoeri

an ryw darth ffyrnig sydd yn codi oddi
ìewn i'w fynwes ei hun, ac yn gwanhau
erth gras ynddo, hi fyddai yn haf trwy y
wyddyn gydag ef : byddai ei galon yn
Tesog o hyd, a'i serchiadau yn fywiog
iewn dyledswydd. Edrych gan hyny yn
inwl o ba le y mae dy oerder yn dyfod.

'e allai bod dy galon yn ymdreulio yn or-

ìodol ar y byd yn y diwrnod ; ac erbyn y
os y mae dy ysbrydoedd yn ddirym, pan y
ylit ddyfod o flaen Duw mewn gweddi.
>s myni fod ynwresocachmewndyledswydd,
liaid i ti fod yn oerach tuag at y byd.
íae ceffyl sy dan ei bwn drwy y dydd, yn
naddas i'w yru yn chwimwth y nos. Pren a
fddo â'i sudd ynddo, nid hawdd y llysg ; ac
id yn h wylus y cymmer dy galon dithau dân
ìewn dyledswyddau sanctaidd, pan wyt yn
yfod atynt wedi dy fwydo yn y byd. Dihys-
ydder di gan hyny o'th serchiadau awchus
t Irwn, os wyt yn meddwl eu cael yn wres-
s* a bywiog yn y lleill. Yn awr, nid oes
òrdd well i hyn nag i ti osod dy enaid dan
/fyrdod mynych am gariad Crist atat, dy
erthynas âg ef, ynghyd â'r pethau mawr-
»n a gogoneddus wyt yn eu disgwyl oddi
rtho mewn byd arall. Hyn, os dim, a
fcha i fyny dy gariad at y byd hwn, feí y
wneir coed, o'u gosod yn yr haul, yn add-
3 i gymmeryd tân. Ond os gadewi dy
alon i fwydo mewn meddyliau gormodol o
ariad at y byd, ti gei broíì pan ddelych i

'edd'ío ei bod yu debyg i gyff llawn o
dwfr wrth gefn y tân, yn hir yn cynneu ac

yn hawdd ei ddiffodd. Ond fe allai bod
marweidd-dra dy galon mewn gweddi yn
tarddu o ddiffyg teimlad dwfn o'th angen-
ion a'r trugareddau a fynit eu derbyn. Di-
ammheu pe gellit ond gweddio mewn teiml-

ad, y gweddiit hefyd gyda gwres. Ni
raid i'r dyn newynllyd wrth ysgol i ddysgu
iddo ofyn taniaid : ei fol gwag a'i gwna ef

yn daer ac ymadroddus. Ai maddeuantam
bechod a fynit weddio am dano ? Yn gyn-
taf, Edrych pa oíìd ysbryd ydyw i ti,

Gwna â'th enaid, fel y líaw-feddyg â'rbriw-
iau dan ei law, yr hwn a'u chwistrella hwy
â rhyw ddwfr llym, i edrych pa deimhid sy
ganddo o honynt. Gwasga y fath ystyr-

iaethau at dy enaid a ga wnânt i ti deimlo
eu llymder : yna, dos a chwsg ar weddi, os
gelli. Yr ydym yn cael Dafydd yn gyntaf
yn gwànu ei galon, ac yn achwyn o herwydd
ei bechod : "Fy nghamweddau a aethant
dros fy mhen ; megys baich trwm y maent
yn rhy drwm i mi" (Salm xxxviii. 4); yna,
â'i galon yn glaf gan y nieddyliau hyn, fel

un â physygwriaeth cryf yn gweithio o'í

fewn, y mae yn tywallt ei enaid mewn
gweddi i Dduw : "O'th flaen di, Arglwydd,
y mae fy holl ddymuniad, ac ni chuddiwyd
fy ochenaid oddi wrthyt ;" adn. 9. A wyt
ti i weddio dros ereili i Yn gyntaf, dwys-
ymdeimled dy galon â'u gofidiau hwy; a
thrwy ysbryd o gyd-ddioddef, dwg dy hun
dan eu beichiau, fel pe bait yn eu cyflwr.

Dyna y pryd y bydd dy galon yn wresog
mewn gweddi drostynt, sef pan fo gweddi
yn tarddu o galon doddedig gan dosturi

atynt. Fel hyn y darllenwn, fod Crist yn
ymofidio am Lazarus, cyn codi ei lygaid i'r

nef yn ei achos : loan xi. 33, 38. Dra-
chefn, y mae yn bossibl bod dy ddiffyg o
sel yn deilliaw oddi wrth fyrdra dy flydd.

Ffydd yw y cefn dur i fwagweddi, honsy'n
anfon y saeth gyda grym gweddi i'r nef.

Lle ÿ byddo ffydd yn wan, nid yw y waedd yn
gref. Yr hwn a elo ynghylch gorchwyl
mewn gobaith gwan o lwyddo, ni wna efe

mo hono ond yn llwfr
; y mae yn gweithio, fel

y dywedwn am geíFyl marw. Gwir yw y
ddiareb, "Gwan ddisgwyliad, gwan ddy-
muniad." Yr ydym yn darllen am lefain

cryf a offrymodd Crist yn nyddiau ei gnawd;
yn awr, craffwch pa beth oedd sail ei lef, at

yr hwn oedd abl i'w achub ef: Heb. v. 7.

Ac nid hyn yn unig, ond os edrychwch i'r

weddi hono, at ba un y mae hyn yn cyfeirio,

chwi a gewch ei fod yn glynu wrth Dduw
fel ei Dduw. (<Fy Nuw, fy Nuw ;" ei afael

ar Dduw oedd yn dal ei ysbryd i fyny yn ei

weddi. Felly yn yr aniryw esamplau o
weddiau y saint a goffeir yn y Beibl, chwi
ellwch weled y modd yr oeddysbrydgweddi
yn treio ac yn llenwi, yn syrthio ac yn codi

yn ol fel yr oedd eu flÿdd i lawr neu i

fyny. Hyn a barodd i Dafydd fod mor
daer ar Ddtiw yn nydd ei gyfyngder:
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"Credais, am hyny y llefarais ; cystudd-
iwyd fi yu ddirfawr ;" Salm cxvi. 10. Hyn
a wnaeth y wraig o Ganaau mor auorchfyg-
ol daer. Er i Grist wgu a dwrdio, ei nacau
a'i difrio, y mae hi er liyny yu gwasgu nes-
nes ato, yn casglu dadleùon hyd ynoed oddi
wrth ei nacâd, fel pe byddai fiìwr yn saethu
bwledi ei elyn aruo ef yn ol : ac fe ddywed
Crist i ni pa beth a ddaliodd ei hysbryd
inor ddi-gryn, " O wraig, mawr yw dy ifydd ;"

Mat. xi. 28. Yn ddiweddaf, Gallai ei fod yn
tarddu oddi wrth dristwch a roddaist i'r Glân
Ysbryd, yr hwu yn unig a ddichon ennyn
dy serchiadau ; a pha ryfeddod dy fod yn
oer mewn gweddi, pan yw efe wedi ymad-
ael, yr hwn oedd i gadw dy galon yn gyn-
nhes wrthi ì Beth yw y corph heb yr en-
aid, ond clai oer, a daear farw. A pha beth
yw yr enaid heb yr ysbryd ? Dim gwell yn
wir. O ! gwahodd ef yn ol at dy enaíd,
onid e, dyna ddiwedd ar dy weddio. Ac os
dymunit ei berswadio ef i ddychwelyd,
chwilia pa beth a'i tristaodd ef, a cliais

hwnw ymaith. Fe fydd i'r hyn abaroddi'r
golomen hon adael ei thrigle, ei rhwystro
etto yn ei hol, oddi eithr iddo gael ei symmud.

PENNOD VII.

y trydydd peth gofynol at weddio â'n hysbryd; sef

diragrtthrwydd. Dangosiad yn mha lethau y
mae yn gynnwysedig, ac mor rheidiol ydyw.

3. Y trydydd peth gofynol at weddio â'n

hysbryd, yw diragrithrwydd. Fe all fod
llawer o wres, lle nad oes ond ychydig nen
ddim diragrithrwydd ; a thân dieithr yw
hwu, poethder afìaehus, nid gwres tyner

naturiol y creadur newydd, sydd yn dyfod
oddi wrth Dduw, ac yn gweithio i Dcìuw,
tra y mae y llall yn tyfu o'r hunan, ac yn
diweddu yn yr hunau. Yn wir, y tân a
gynneuir gan hunan, ni thâl ond i dwymno
bysedd ei gynneuwr, " Wele, chwi oll y rhai

ydych yn cynneu tân, ac yn eich amgylchu
cich hunain â gwreichionen ;" Esa. 1. 15.

Y mae y prophwyd yn eu gosod allan fel yn
eistedd o amgylch eu tân a wnaethant. Y
mae huuan-weithrediad a hunan-gais yu
wastad yn cydfyned ; am hyny, y mae ein

Harglwydd yn ymofyn am ysbryd a gwir-

ionedd ynghyd (loan iv. 24): "Rhaid i'r

rhai a addolant y Tad, addoli mewn ysbryd
a gwirionedd."

Gof. Ond ym mha beth y mae y gwresog-

rwydd diragrith yma yn gynnwysedig?
At. Y mae sel yn meddiannu y serchiadau

;

diragrithrwydd yn iawn osod eu hamcan, ac

yn gynnwysedig yn eu purdeb a'u ffyddlon-

deb. Y mae y gwaed yn fynych yn boeth,

pan na byddo yn fwyaf pur, a'r serchiadau yn
yu gryfion pan na byddo y galon yn onest.

*Am hyny y mae yr apostol yn ein hannog

"i garu ein gilydd o galou bur yn helaeth
l Pedr i. 22 ; ac mewn lle arall, cawn Pí
yn son am " dristau yn dduwiol ;" hyny I

yn whioneddol. Yn awr, y mae gwiri
edd y galon mewn gweddi yn ymddango
pan fyddo dyn yn syml yu ei erfyniadau
hyny o egwyddorion pur, i ddibenion pur.

laf. Pan fyddo yn syml yn ei erfyniadü
at Dduw—mynegfys ei dafod oddi aìlan,

olwynion ei galon oddi mewn yn cydfyned
nid yw yn rhedeg ar y pechod hwnw (

wefusau, a ddymuuai ei galon ei arbed ; ni

yw yn gwneuthur cri mawr am y gras hwn
y byddai ddrwg ganddo ei gael. Dynm
nod y rhagrithiwr; yr hwn yn fynyel
ehwennychai i Dduw ei gyinmeryd ar ei ai

Diwrnod alaethus a fydd i'r cyfryw, p«i

ddwg Duw eu cydwybodau eu hunain i fc

yn dystion yn eu herbyn, na ddarfu i

calonau erioed gyduno yn deg â deisyiiadt

eu gwefusau. Mae dicîiell weithiau yn ca

ei harfer gan frenhinoedd, i anfon ceuhado
a gosod i lawr ammodau undeb, pan
byddo dim ym mhellach o'r meddwl
heddwch. Ac y mae iwyll o'r fath i'w ga
yng nghalon dwyllodrus dyn, i gysgodi b
iadau dirgel o ryfel a gwrthryfel yn erb\

Duw, a chynnygion llyfnion am ei heddw(
yn y weddi.

2il. Pan fyddo y dyn nid yn unig yn syr

yn ei ddymuniad, ond hyny oddi ar egwyd
or bur, i ddiben pur. Nid wyf yn amnil
na ddichon rhagrithiwr, mewu cyfaddelia

fod dan ílinder diffuant yn ei ysbryd o he
wydd ei bechodau, a dymuno maddeuant
galon, ie yn gyffrous ; etto, nid o egwydd
bur casineb at bechod, ond arswyd y d

aledd y mae yn ganfod uwch ei ben o'i achc

ac nid i ddiben pur, fel y dyrchafer gogo:

iant a gras Duw ynddo a thrwyddo, oi

rhag iddo gael ei boeni gan gyfiawn dd
edd Duw. Geill ddymuuo grasusau yr Y
bryd ; etto, nid o ddim cariad atynt, ond)
unig o raid ; am y gwyr na chedwir n

hono hebddynt o uffern. Yn debyg i ddj

claf mewn lìym boen gan y gareg, neu ry

ddolur tost arall, yn galw ani ryw ddiod í

ddrwg ganddo ei blas, am y gyr na cha

esmwythdra, oddi eitlir iddo ei hyfed. Ol

y mae yr enaid diragrith yn dymuno gra

nid yn unig fel physygwriaeth, ond ei yi

borth, y mae yn ei chwennych, nid yn un

fel peth angenrheidiol, ond melus hefyd
"

archwaeth. Y mae daioni a godidogrwyc

saucteiddrwydd ynddo ei hunan yn enn)

yn yr enaid y fath gariad ato, nes yw fel t

wedi ei ddaî gan hawddgarwch gwyryf,

ddywcd, y prioda efe hi, er bod heb ddi

i'w chanlyn ond y dillad ar ei chefn. Fel

y dymunai y galon ddiragrith gael sanc

èiddrwydd, pe na byddai dim mantais i'

ganlyn ond a geir yn ei natur garuaidd

huu. Cymmaint a hyn i ddangos pa be'

yw diragrithrwydd mewn gweddi.
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Yn awr, y neb a fynai weddîo yn gym-
ìeradwy, rhaid iddo weddio fel hyn yn ei

sbiyd ; íiyny yw, â gryni diffuant ei ys-

ryd: "Gweddiyr uniawn sydd hoff gau-

do;" Diar. xv. 8. Nadab ac Abihu a

wgasant dân, a thân a gawsant—tân di-

itîir i'w difa am y tân dieithra offrymasant

Lef x. 50), a'r cyfryw yw pob gwres a sel

ad yw wedi ei gyraraeryd oddi ar allor

ilon ddiffuant. Taer weddi, llawer a

dichon Li, ond rhaid iddi fod yu weddi y
Rawn— a'r cyfryw yw y dyn diragrith yn
nig. Ac nid rhyfedd fod Duw yn sefyll

Euiaintarddiragrithrwydd mewn gweddi,

au fod gwefus gwirionedd mor brisfawr

yd yn oed ym. mhlith dynion. Y mae
atur wedi dysgu i ddynion wirio eu geiriau

Kh ereill, drwy oaod eu llaw ar eu dwy-
;onau, fel sicrhâd fod yr hyn a ddywedant,
eu a addawant, yn wir ac o'r galon. Cyf-

iriad o'r fath a gawn yn y publican tlawd
Luc xviii. 13): "Efe a gurodd ei ddwyfron,
an ddywedyd, O Dduw, bydd drugarog
rrthyf bechadur ;" gan ddangos drwy hyny
ba le y tarddodd ei gyfaddefiad athrist.

'e ddarfu i'r goleuni hwnw a fynegodd i'r

aganiaid fod yn rhaid addoli Duw, eu

ysgu hefyd, fod yn rhaid i'r addoliad hwn
.deilliaw o ranau tu mewnol y galon. In
ancto quid ýacit aurum, &c. Mewn gwaith
anctaidd, pa beth a dâl aur? Gadewcb i

n, meddant, offrymu yr hyn sydd fwy
;werthfawr na'r holl drysorau, sef, cell-

iedd sanctaidd y meddwl. Y mae yn arfer

yfedd, a fyiiegir gan Beuzo yn ei hanesion

,ra Indiaid America: "Wrth addoli eu
luwiau," medd efe, " hwy a arferant wthio
>ren bychan i lawr i'r gwddf , nes y cyfogent

;

ddangos i'r eilun nad oeddynt yn llochesu

lira dirgel ddrwg yn y fynwes. Ni fuaswn
m crybwyll am yr ai fer farbaraidd hon, ond
ddangos mor ddwfn yw y farn yma yn y
jydwybod naturiol, y dylem fod yn diffu-

mt yn addoliad Duw.
Defn. Pared hyn i ni chwilio, a ydym fel

ìyn yn gweddio yn yr ysbryd, ac a geir di-

•agrithrwydd yn argraphedig ar ein gwres-
)grwydd. Onid yw dy weddi yn wresog,

lis gall hi fod yu ddiffuant, ond hi ddichon
lod â gwres ynddi, heb wirionedd. Gogr
nan iawn yw hwn ; os deui di trwyddo, ti

blli, heb ryfygu, roddi dy hun i lawr yn
Grrístion. Ond pa ìnor wresog bynag yd-
yt heb ddiragrithrwydd, nid yw o ddini

^werth ; nag e, y mae sel heb uniondeb yn
braeth na bod yn oer. Nid â neb i uffern

^yda mwy o gywilydd na'r dyn poeth ei

sel, a thwyll tani, yr hwn sydd yn hedeg fel

i'r entrych, yn ei gerbyd tanllyd, ond a geir

b'r diwedd yn gythraul yn mantell Samuel,
'ac felly a luchir fel mellten o'r nef, lle y
baynasai i'w gymmydogion feddwl ei fod yn
myned. Na fydd anfoddlawn i'th chwilio

;

onid e, dyna ddigon i'th brofi yn bwdr, heb

chwilio ym mhellach. Os cauir y drws yn
erbyn swyddwr Duw, y mae drwg yn y tý.

Yn awr, i'th ddwyn yiu mlaen yn y gwaith,
yinofyn

—

PENNOD VITI.

Ciifarwyddialau at brofi diragrithriuydd ein
calonau mewn yxveddi ; a chynyhor neu ddau
tuay at yael y yras hwn.

DOSB. 1.

1. Pa fath yw uy ofal yn cyflawni y
ddyledswydd hon o weddi yn y dirgel ? Oa
yw dy galon }

7n ddiragrith, y mae yn hyfryd
ganddi yr ystafell ddirgel'/ Y mae calon
ffals am alw ereill i weled ei sel dros Dduw.
Fe allai bod y dyu yn barod iawn i ddyled-
swydd, lle y byddo edrychwyr i'w ganmawl A

,

ac y gall fod yndwym acyuawchus iawn wrtî,^

y gwaith, ond y mae efe naill ai yn estron

hollol i weddi ddirgel, neu ynte yn oer iawn
yn ei chylch. Y mae fel llong heb ddin)

gwynt, am ei fod yn fyr o anadl ereill i

lenwi ei hwyliau. Dyna ball ar yr achlys-

uron, oedd yn peri ei gyflymdra; a gwan
yw ei ymlusgiad, wjth yr hyn a wnai efeyng
ngwydd y bobl. Ond aui y gwir Gristion,

nid yw efe un amser yn proíì mwy o ryddid
ysbryd, a thoddiadau calon, nag wrth nesau
at Dduw ar ei ben ei hun. Ioseph, pan oedd
am roddi llawn ollyngiad i'w anwyl serch,

fe geisiodd le dir^el i wylo ; ac am hyny,
aeth i'w ystafell : Gen. xliii. 30. Felly yr ä

y Cristion diffuant i'w ystafeìl yntau, ac y
tywallt ei galon i fyn»"es Duw, ac y gedy i'w

serchiadau o ofid an> cîechod, a chariad at

Grist, gael eu llawn rwysg, pa rai, mewii
gweddi gyhoedd, y mae yu attal y dangosiad

o honyut allan o orchwy^^dd synd, ac ofn ei

weied gan ereill, yr hyn nid yw yn hela am
dano. Yn awr, dywed, Gristion, pa fatb

yw dy dymmer ì A ali dy ystafell dystio

drosot yn hyn o beth ? Chwareu y rhagrith-

iwr ydyw ymegnio i'r eithaf mewn dyled-

swydd, pan fyddo ganddo edrychwyr, í.

thynu yu llac yn ei dresi, pan fyddo ar eì

ben ei hun. Yn debyg i rai a änt â'u bwyd
goreu i'r farchnad, ac a gadwant y gwaethai

yn ymborth gartref ; ac ereill a ollyngant ei:

gwin goreu yn eu selerau gwerthu, ond a

yfant y marwaidd a'r diflas wrth eu byrdd-

au eu hunain.

2. Dal sylw arnat dy hun yn dy addol-

iadau mwy cyhoeddus, a hyny yn neillduoì

yn y ddau a ganlyn: laf. Pan fyddych jl

gweddio o flaen ereill. 2il. Pan fyddych
yn uno âg ereill a fyddo yn gweddio.

laf. Pan fyddych yn gweddio o flaen

ereill ; craffa ar ba beth yr wyt yn treulic

dy ofal a'th sel benaf
;
pa un ai ar bliso t

ai ar gnewyllyn gweddi ; ar foddhau clust a

llygad dynion, ynte ar íwyddo gyda Duw/
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ar agwedd yinostyngol dy gorph, ynte ar
ymostyngiad tu mewuol dy enaid ; ar wych-
der dy eiriau, ynte ar nerth dy ffydd ; ai

fjynnhwrf dy ysbrydoedd corphorol 'yn peri
lais cryf, ynte ar wresogrwydd dy ysbryd
yn peri serchiadau a chalon doddedig. Y
gweithrediadau tu mewnol hvn gan yr enaid
mewn gweddi, ydynt wir enaid gweddi; ac
nid yw yr holl ofal ynghylch y lleill heb y
rhai hyn ond tebyg i'r draíi'erth yn addurno
corph marw; ni wna hyu mo'r gelain yn
beraidd, na'r rhai hyny mo dy weddi dithau
yn beraidd yn ffroenau Duw. Y ffydd, y
cariad, y drylliad calon am bechod, a'r
serchiadau tu mewnol, a fyddo ar waith
mewn gweddi, sydd, fel Elias yn ei gerbyd
tanllyd yn esgyn i fyny i'r nef, tra y mae y
lleill, fel ei fantell, yn syrthio i'r ddaear. Ni
faidd y dyn syml fod yn anweddaidd yn ei

ymddygiad oddi allan, y mae yn ofalus hyd
yn oed am ei eiriau a'i ddull ymadrodd, ar
iddynt fod yn hardd ac addas; ni fynai
chwaith weddio ei gydaddolwyr i gysgu,
drwy eu ddull marwaidd, breuddwydlyd, a di-
gyffro ; ond etto, agwedd tu mewnol ei galon
y mae efe yn benaf yn edrycli ato, am ygyr yn dda nad yw efe yn y lleill ond côg
i ereill; ac y gall fod heb damaid ei hun, os
bydd ei galon yn segur yn y ddyledswydd.
Ac am hyny, nid yw yn cyfrif ei fod yn
gweddio yn dda, er i'w weddi effeithio ar
ereill, oddi eithr iddo brofi ei enaid ei hun yn
ymeaugu yn y gwaith. Ond am y rhag-
rithiwr, os gall efe oud dyfod drwy y ddy-
ledswydd fel ag i gael mawl dynion o ran
plisgyn ei orchwyl, y mae wrth ei fodd, ery
dystiolaeth a allai fod o'i fewn, am farweidd-
dra a thwyll ei galon ynddo.

2il. Pan fyddych yn plygu gydag arall a
fyddo yn gweddio. A ydyw y doniau a'r
grasusau fyddo yn anadlu o ereill mewn
gweddi yn twymno dy serchiadau ac yn
ennill dy enaid i'w canlyn tua r nef yn eu
herfyniadau— ai ynte dirgel rwgnach a chen-
figeu sydd yn ymgodi ynot at roddion Duw
ynddynt hwy ? Fe fyddai hyn yn brawf o
lawer o falchder ac afiechyd yn dy ysbryd.
Mae y rhagrithiwr yn falch, ac yn tybio yr
holl ddwfr yn ddiles, a red heibio i'w feíin
ef. Ond y mae yr enaid gonest yn prisio
doniau ereill

;
gall ddiolch i Dduw o'i wael-

od am danynt, a gwneuthur defnydd gos-
tyngedig a da o honyut, Y mae y deisyf-
iadau grasol a anadla arall, mor flasus
ganddo, a phe byddent o'i enau ei liun.
Eithr Uygad y rhagrithiwr sy ddrwg, am fod
yr eiddo Duw yn dda.

DOSB. II.

3. Craffa a ydyw dy wresogrwydd mewn
gweddi yn unffurf. Fe eill y ffals ei galon
ymddangos yn boeth iawn mewn gweddi yn
erbyn rhyw bechod, ond gall gamu dros y
llall

; a naill ai ei adael allan o'i gyfaddef-
iad, ai ei drin yn dra thyner. Fel un pleidiol,

a chwennychai gadw bywyd y carcharor
niae yn ymddangos i'w erbyn, ni ddywed
cu bl a vr ; ond fe a friwsiona ei *dysti<
aeth. Felly y rhagrithiwr, o ochr ei anw
chwant

; y mae yn debyg i un yn tori gws
a phladur bylchog, yn cyrhaedd peth, ac
gadael y llall i sefyll, yn 11ym wrth
chwant, ac yn arbed y llall : eithr diragrit
rwydd a dr yn deg o'i flaen: "Cyfarwyd.
fy nghamrau yn dy air; ac na lywodraet
ed dim anwiredd arnaf;" Salm cxix. 12
Drachefn, Y mae y galon ffals mor anwasti
yn ei herfyniadau ag yn ei gwrtherfyniadai
yn daer iawn am rai trugareddau, a'r rh
hynj yn gyffredin o îs natur ; ond yn fv
oer yn ei dymuniadau am rai sydd fwy.
mae y dyn yn degymu y mint a'r cwmin

j
ei weddiau—trugareddau tymmorol wyf

3feddwl—ond yn esgeuluso pethau trymaf
addewid, grasusau sancteiddiol yr ysbry
gostyngeiddrwydd, syniad nefol, boddlo
rwydd, hunan-ymwadiad. Ychydig ba
o'r rhai hyn sy lawn ddigon gauddo.

4. Dal sylw a ydyw dy ymegniadau
3

cyfatteb i'th weddiau. Y mae y galou ffa

yn ymddangos yn boeth ar weddi, ond chi
gewcli y dyn yn oer ddigon mewn gwaitY mae yn gwaeddi yn greulawn yn erbyn
bechodau, fel pe byddai am gael eu Uadd
gyd ar y fau, ond pa beth a wna efe t

law ei hun at eu dibenu? A ymesyd
ar y gwaith o farwhâd ì A dn efe ymail
y tauwydd sydd yn eu porthi ? A fydd
yn ofalus i ochel achlysuron pechod?
ydyw temtasiynau, pan ddelont, yn ei ga
ef mewn arfau ar ei wvliadwriaeth, yn bw
jadu eu gwrthsefyll? Och! dim o'r fat
beth; os gwna ychydig eiriau ar weddi
gwaith, da ; ouid e, am ddim ym mhellacl
y mae yn rhy ddiog i fyned yn ei gylcl
Ond yr enaid diragrith, nid segur yw efe
ol gweddi ; wedi rhoddi bloedd i'r nef ai
gynnorthwy, y mae yn myned ei hun i

maes, ac yn gwrthsefyll ei chwantau â'i ho
rym, dan wylio eu symmudiadau, a chyn
meryd pob mantais a all gael i syrthio ai
nynt, a throi pob trugaredd a ddaw i'w ra
yn arf, i guro i lawr bob meddvliau ai
bechu mwyach. Felly Ezra, pai. ix. 1 3, 14
"Am i ti, ein Duw, ein cospi yn Uai na
hanwiredd, a rhoddi i ni ddiangfa fel hyn,
dorem ni drachefn dy orchymyniou di?
O ! na ato Duw, medd yr enaid grasol, i m
byth groesawu y fath feddwl. Pobaddewi»
a wel, y mae yn ei chodi i fyny, fel cleddyi
i'w amddiffyn yn erbyn ei elyn: "Gan fw
genym yr addewidion hyn, ymlawenhawn;'
2 Cor. vii. 1. Mi a derfynaf y pen hwn âj

ychydig gyfarwyddiadau, pa fodtf y cyr
haeddwn y diragrithrwydd yma mewi
gweddi.

DOSB. III.

j

(laf.) Cais undeb enaid â Christ di-w^
I ffydd. Ffydd a wna buro y galon oddi wrtî
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hegwyddorion a'i dibenîon gau mewn dy-

Iswyddau. Fe wnaeth Duw ddyn yn un-

vn, a thra y safodd felly, yr oedd ei lygad

droed ar yr iawn ; nid oedd na'i lygad yn

rych, na'i droed yn camu yn wyrog. Ond
ol i Efa wrandaw ar y sarph, fe ddysgodd

a holl ddynolryw ar ei liol, synmmdiad
ryrgam y sarph, edrych un fíbrdd a myned
rddarall: "GwnaethDuw ddyn yn un-

vn ; ond hwy a chwiliasant allan lawer o

ychymygion ;" Preg. vii. 29. O! erfyn

u hyny, gyda Dafydd, ar i Dduw "ad-

wyddu ysbryd uniawn o'th fewn ;" Salm

Yr hyn a ddarfu i'r ysbryd drwg ei

rrdroi, yr Ysbryd sanctaidd yn unig a

. ei iawn osod. Os yn y llun a'r gwneuth-

iad y bydd yr achos o fod dryll yn saethu

; gam, rhaid yw ei ail fwrw, onid e, byth

saetha yn uniawn. Y mae rhagrith

ìwn dyledswydd yn dyfod oddi wrth ffals-

d natur lygredig dyn ; rhaid gan hyny i'r

lon fod yn newydd, cyn y gall fod yn gywir.

galon newydd yw y galon syml :
" Bhoddaf

dvnt un galon, ac ysbryd newydd a roddaf

loch ;" Ezec. xi. 19. Yr hwn sydd yn caru

ririonedd oddi niewn, a all ei roddi yno.

(2il.) Gwna i ragrith mewn gweddi ym-

langos mor gas i ti ag a fyddo bossibl, ac

imeuthur hyn, nid oes achos ei wisgo mewn
m dillad ond ei ddillad ei hun. Ystyria ond

fath bechod trwm ydyw, a'r fath ffolineb

iiwr; ac mi dybygwn y byddai hyn yn

ligon i'th osod yn ei erbyn. laf. Y
th bechod trwm. Y mae celwydd, a

Iroddir gan un dyn wrth y llali, yn bech-

l a all gynnwys ynddo euogrwydd tra

awr ;
pa beth ynte yw y celwydd hwnw, a

Iroddir wrth Dduw mewn gweddi? Yn
jr, rhaid i hwn fod yn llawer erchyllach, o

ìrwydd y mae yma gabledd yn yr anwir-

ld. Nid yw Duw yn eiriach rhoddi cei-

ydd i'r rhagrithiwr ; " Ephraim a'm ham-

dchynodd â chelwydd; a th Israel â

iwyîl;" Hos. xi. 12; yr oedd eu celwyddau

rth Dduw yr un nifer a'u gweddiau. O
nynedd Duw ! nad yw efe yntaraw y rhag-

thiwr yn farw yn y fan, tra y mae y celwydd

ì ei safn—fel y gwnaeth i Ananias a Sap-

aira. 2il. Y fath ynfydrwydd mawr ydyw

;

hyny (laf.), fel y mae yn annhyciannoL

wy ond ynfyd a feddyliai ddallu llygaid

? Hollalluog? A elli di guddio wyneb yr

m\ â'th law neu â'th het, fel na thywyno?

Cor bell a hyny wyt oddi wrth allu cuddio

y fwriadau dirgelaf, fel na wel Duw mo
onynt. (2il.) Megys y mae yn ammhos-
bl twyllo Duw, felìyyrwytynrhoddisiom
osturus i ti dy hun. Yr wyt yn tybied y
wellhei y mater wrth dy weddio, a thithau

n ei yru yn waeth. Pan ddelych i'r prawf

ai dy fywyd, fe fydd dy ragrith mewn
weddi yn ddrutach i ti na'th bechodau er-

11, yr wyt yn ymboeni i drymhau dy

damnediäaeth ; yr wyt, fel y dywed Solo-

mon am fath arall o ragrithwyr, yn cyn-

llwyn am dy waed dy hun ; ac yn llechu am
dy einioes dy hun: Diar. i. 18. O'r holl

bechaduriaid, y rhagrithiwr sydd yn cael y
blaeu yn mwriad Duw, a'i barotoad o ddig-

ofaint—parotowyd ufl'ern iddynt hwy fel

cyntafanedigion damnedigaeth. Yn Mat.

xxi. 51, dywedir fod pechaduriaid ereill yn
caeleurhangyda'rrhagrithwyr, fel'y brodyr

ieuangafgyda'rhynaf,yrhwnyw yr etifedd.

(3ydd.) Croeshoelia dy serch i'r byd. Y
mae rhagrith mewn crefydd yn tyfu oddi

wrth y gwreiddyn chwerw o ryw ymserch

anianol heb ei farweiddio. Cyhyd ag y
byddo dy ysglyfaeth i waered, fe fydd dy

lygad tua'r ddaear, hyd yn oed pan dybygi

dy fod fel eryr yn esgyn yn dy weddiau i'r

nef. Y mae y galon tfals yn trin crefydd, i

gael ennill y byd ; fe wna y dyn ei rith

dduwioldeb i wasanaethu fel careg farch, i

gael myned ar gefn y creadur. Mae Duw yn
ei enau, ond y byd sydd yn ei galon ; a llunio

y mae i gael coflaid fwy o hono, trwy ei gym-
meriad o ran ei grefydd. Mi a ddarllenais

am un a gynnygiodd i'w dywysog swm mawr
o arian, am ddim ond cenad i ddyfod i'w

ydd, unwaith neu ddwy yn y dydd, a dy-

wedyd, Duw a gadwo eich Mawrhydi. Y
tywysog, yn rhyfedd ganddo ei gynnyg
mawr, am ffafr mor fechan, a ofynodd iddo,

Pa les a wnai hyn iddo. O Syr, ebe ynte, fe

wnai hyn, pe bawn heb gael dim yn rhagor

ar eich llaw, fy nwyn i enw mawr yn y wlad

fel un o dderbyniad mawr yn y llys ; ac fe

ddygai y farn liono am danaf fwy o ennill i

mi, niewn ysbaid blwyddyn, nag a gostiai y
pryniad. *Fel hyn y mae rhai, yr wyf yn
ofni, â'r enw y maent yn gael o broffeswyr

mawrion, ym mhlith eu cymmydogion, yn
rhwyddhau eu hamcanion anianol, a'u dyr-

chafiad bydol, sydd yn gorwedd dan wraidd

eu holl broffes harddwych. O ! gwel nad

yw hyn ond chwareu gwael, pysgota am
fwyniant salw y byd hwn, â'r bach euraidd

o grefydd. Fel yr wyt yn caru dy enaid, ac

na fynit ei golli dros byth, er cael dim sy

raid ei golli ar ol ei gael, marwhâ y serch-

iadau anianol hyny wyt yn brofi yn fwyaf

tebygol i clynu dy galon oddi wrth Dduw.

Nid adwaenost ti Dduw, os nad wyt yn

gweled digon ynddo i'th wneuthur yn hap-

us, heb gynnorthwy y byd. Hyn, o'i lwyr

gredu, a'th wna di yn ddiffuant yn ei was-

anaeth. " Myfi yw Duw Hollalluog ;
rhodia

ger fy mron i, a bydd berfíaitb," ebe Duw
wrth Abraham: Gen. xvii. 1,

PENNOD IX.

Yn dangos maì gweddi yn Yshryd Duwywyweddì
gymmeradwy; apha beíh syäd ofynol at weddio

felly yn yr Yslryd.

Gwedi myned drwy gynnwysiad, neu bwys
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cyntaf yr yraadrodd hwn, " Gweddio yn yr
Ysbryd," sef, ysbryd y person a fyddo yn
gweddio

; a dangos mai dyna y pryd y mae
un yn gweddio yn yr ysbrvd, sef pau fyddo ei
enaid ai ysbryd ei huu ar waith vn y ddt-
ledswydd— pan fyddo yn gweddio gyda
deall, gwresogrwydd, diragrithrwydd—awn
bellach at yr ail beth çynnwysedig. G wedd-
10 yn yr ysbryd yw gweddio vn neu drwy
Ysbryd Duw: " Gan weddio yn yr Ysbryd
Glân;" Judas 20.

J

Sylto. At iawm-weddio, y mae yn angen
rheidiol ì ni weddio yn neu trwy Ysbryd
Duw. Gweddi, gweithred y creadur vdvw
ond rhodd yr Ysbryd. At ei chyfìawni v
mae cydgordiad, gan yr Ysbrvd Glan, âg
enaid neu ysbryd y Cristion. Öddi yma ydywedir fod yr Ysbryd Glân yn erfyn vnomm {Ilhuf. viii. 26), ac hefyd" ein bod" nin-
nau yn gweddio ynddo ef: ludas 20.
Wrth y cyutaf y meddylir ei ysbrydoliaeth
ef, drwy yr hyn y mae efe yn cyffroi yr
enaid at y gwaith, ac yn ei gynnorthwyo
ynddo; wrth yr olaf, cydweithrediad cyn-
neddfau y Cristion. Nid yw yr Ysbryd
fflly yn gweddio ynddo, fel nad yw y Crist-
ìon yn rhoddi dim o'i gynueddfau ei hun ar
waith, fel y mae rhai, megys y Ffamilistiaid,
yn gwag ddychym mygu. Wrth drin y pwngc
yma, mi roddaf gais ar y tri pheth hyn.—
I. Gwirio y pwngc, a phrofi y gwiriouedd o
hono. 2. Ainlygu pa beth yw gweddio trwy
Ysbryd Duw. 'ò. Cymmhwyso y pwngc.

DOSB. I.

I. Gwirio y pwngc at iawn weddîo fod yn
angenrheidiol i ni weddio trwy Ysbryd
Duw. Mae hyn yn eglur oddi wrth Eph.
ìi. 18: "Trwyddo ef y mae i ni ein dau
ddyfodfa, mewn un Ysbryd, at y Tad."
Craffwch ar y geiriau hyn—" mewn un Ys-
bryd." Megys nad oes ond un Cyfrynírwr,
i ymddangos ac eiriol drosom yn y nef ; felJy
nid oes ond uu Ysbryd, a all weddio ynom, a
nmnautrwyddoef,ary ddaear. Cvstaly gall-
wn anturio dyfod at y Tad,trwy Gyfryngwr
arall heb law Crist, a gweddio trwy ysbíyd
arall heb law yr Y"sbryd Glân. Am hyny
y mae ein Uarglwydd, pan oedd am ddangos
ei anfoddlonrwydd i gais nwydwyllt y dis-
gyblion, yn gwneuthur hyny trwy ddywed-
y<l wrthynt, "Ni wyddoch o ba ysbryd vr
ydych ;" Luc ix. 53. Fel pe dywcdasai,
Mae arnoch eisieu adnabod pa ysbryd sydd
yn eich cynnliyrfu mewn gweddi ; oddi
eithr bod eich gweddiau yn caei eu hanadlu
ynoch ac o honoch, gan fy Ysbryd i, y
maeut yn gas genyf ii, a'm Tad hefyd. Nid
mwy yw'r angenrlieidrwydd am enw Crist
nag am Ysbryd Crist, mewn gweddi. Nid
addas enw Crist ond i enau yr Ysbiwd

; ymae yu air rhy fawr i ueb ei adrodd'fel y
dylai, lieb yr Ysbryd i'w gynnorthwyo.
r

STi all neb ddywedyd yr Arglwydd Iesu,
c.hr trwy yr Ysbryd Gláu;" 1 Cor. xii. 3.

Fe all un ddywed;'d y geiriau, heb ddi
waith neillduol yr Ysbryd o'i fewu ; ací
y gallai parrot. Ond y mae yn gofyn
bryd Duw, yn y galon a'r tafod, i ddywe
fod yr Iesu >^Ai-glwydd, yn grediniol, g
meddyliau a serciiiadau addas i fawred
melysder y mater. Nid enwi Crist yn i
â'r genau, mewn gweddi, a dywecíyd,
mwyn yp Arglwydd, a ennill i ni gioei
gyda Duw, ond ei ddyweyd mewu íì'vdd
hyu ni wna neb heb yr Ysbryd. Crist ydrws sydd yn agoryd i bresennoldeb D
ac yn gollwng yr enaid, ie, i'w fvnwes ; ff

yw'r ugoriad sydd yn dadgloi y drws ;

'

yr Ysbryd syddi wneuthur yr agoriad y
ac i gynnorthwyo y Cristion i'w droi mt
gweddi, fel ag i gael dyfodfa at Dd
Ciiwi wyddoch ei fod yu bechod, dan y (
raith, nid yu unig i oífrymu arogìda
dieitur, ond hefyd i ddwyn tân dieithr : .,

x. 1. Wrth yr arogldarth, oedd yn J
mysgiad o bêr lysiau, a appwyntiwyd

]Dduw i'w llosgi megys arogl j>craidd yi
ffroenau, yr arwyddocawyd haeddiant
boddlonrwydd Crist; yr hwn, wedi
ddryllio gan ddigder ei Dad, a'i hoíìrviu<
ei huu yn aberth i Dduw o arogl perSj
Wrth y tân a roddid ar yr arogldarth,
hwn oedd i'w gymmeryd oddi ar yr allor
nid o un aelwyd gyffredin, yr arwyddo
wyd Ysbryd Duw, trwy yr hwn yr yd
i offryniu ein gweddiau a'n mawl, megya
yr offrymodd Crist ei hun trwy yr Ysbi
tragwyddol. Dadleu haeddiaut Crist me
gweddi, ac nid trwy yr Ysbryd, tebyg y
ddwyn yr iawn arogldarth, ond tân dieitl
ac feily ni bydd ein gweddiau ond m
adgas, nid arogl peraidd, yn ei ffrocnau

f

DOSB. ir.

2. Af rhcagof i egluro beth ydyw gwed
trwy Ysbryd Duw. I agor'hn yn w
gwybyddwn fod Ysbryd Duw mewn d
ífordd yn cynnorthwyo mewn gweddL
yw trwy ei ddoniau, a'r llall trwy ei rai

laf. Ymae Ysbryd Duwyn cynnorth\í
mewn gweddi trwy ei ddoníau. " Yn awr
doniau hyny yr addurna efe ddyn â hw
weddi, ydynt naill ai anghyffredinol ai <

cyiíredinol. Doniau anghyffredinol yr J
bryd oedd yn cael eu tywallt yu y prif a:

seroedd, trwy ba rai y galluogwyd yr ap<
tolion ac ereill yn wyrthiol i "weddio
gystal a phregethu yu ddiragfyfyrdod, me\
iaith na ddysgasent erioed. Y ddawn hc

fcl y mae esbonwyr yn barnu, a feddy
gau Paul yn yr ymadrodd hwnw : "Mi
weddiaf â'r Ysbryd ac a weddiaf â'r de
hefyd" (1 Cor. xiv. 15) ; hyny yw, efe

ddefnyddia y ddawn anghytfi edniol hon
addaswyd at febyd yr egiwys Gristionog»
ac a bcidiodd wedi hyny fel ereill o gyffel;

natur. Dawn gyífredinol yr Ysbryd mev
gweddi yw y rhodd arbenig hono sydd

;
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Jpogi dynion yn ddifyfyr i ffurfio eu
(Ulyliau a'u dymuniadau i eiriau cym-

twys ger bron yr Arglwydd. Y mae y
awn yma yn gyffredin, ac yn cacl ei cliyf-

lu yii fynych ar rai nad ydynt o'r dynion

:eu ;
gall y rhagrithiwr fecídn mwy o hon

y ambell i wir Gristion. Dawn ydyw
îd yn gyffredin yn cyfatteb i radcíau

luoêdd naturiol, amgyffred parod, dy-

pmmyg ffrwythlan, tafod hwylus, a

fder ysbryd, V rhai oll ydynt ddoniau yr

bryd, acyn cyfaddasu d'yn i hon. Yn
r n i a welwn y gall y pen fod yn iraidd

galon yn bwdr ; ac i'r gwrthwyneb, y
on yn iachus a didwyll lle y mae y pen
lled ddiddawn.
2il. Y mae yr Ysbryd yn cynnorthwyo
fwn gweddi trwy ei ras. Ei ddoniau sydd

peri yr ymadrodd oddi allan ; ond ei ras

ymserchiad oddi mewn. Trwy ddoniau
Ysbryd fe ddichon dyn ddal clustiau, îe,

leffeithio llawer ar galon ei wrandawyr
;

ä trwy rasyr Ysbrydyn cynnhyrfu enaicí

;wn gweddi, y mae yn effeithio ar ei gaìon

liun a chalon Duw hefyd ; a dyma y dyn
Id yn wir yn gweddio yn yr Ysbryd. Y
•e gan y llall ddawn, ond garí. hwn y mae
jryd gweddi. Yn awr, y mae gras deu-

yn angenrheidiol at wecîdío fel hyn yn
Ÿsbryd :—1. Gras yr Ysbryd i sanct-

'.dio y person a fo yn gweddio. 2. Gras
phnhyrfu a chynnorthwyo y person sanct-

idiedíg yma yn ei weddi. Trwy y cyntaf

Inae yr Ysbryd yn trigo yn yr enaid ; a
Rey yr ail yn cynnhyrfu yr enaid.

(laf.) Y mae yn angenrheidiol at weddio
ihyn yn yr Ysbryd, fod gras yn sanct-

Idio y person. Cyn i ddyn gael ei ad-

rddu a'i sancteiddio trwy yr Ysbryd
ân, nis gall nag amgyffred na dymuno
fchau yn eu lle :

" Y dyn anianol nid yw
derbyn y pethau syd'd o Dduw ; syniad

raawd sydd elyniaetn yn erbyn Duw." A
[a fodd y gall y fath un weddio yn dder-

Iniol ? Yn gyntaf, gan hyny, y mae yr
ibryd yn adnewyddu y creadur trwy roddi
fewn reddfau goruwchnaturiol ei rasusau
rir sancteiddiol, yr hyn a'i gwna ef yn
feadur newydd. Trwy y rhai hyn y mae
dyfod i íyw ac aros o'i fewn, ac yna y

le yn cynnhyrfu ei rasusau ei hun a weith-

Id ynddo. Y mae yr enaid yn y corph
a gweithredu a'i gynnhyrfu

;
yr ydym yn

rllen am " fyw yn yr Ysbryd," a "rhodio
yr Ysbryd ;" "Gal v. 25. " Os byw yr
yin yn yr Ysbryd, rhodiwn hefyd yn yr
ibryd." Y mae rhodio yn gofyn fod byw-
wedi ei roi o'r blaen. Gweddio, gwran-
w, neu wneuthur unrhyw waith sanctaidd
iwn modd sanctaidd, dyna rodio yn yr
;bryd. Y mae rhyw weithrediadau yn
r o eiddo Ysbryd Duw ar eneidiau nad
ynt wedi eu sancteiddio fel hyn ; lle-

'rchiad ei oleuni cyffredin, gras attaliol, a

chynnorthwyol hefyd. Y modd hyn fe allu-

ogir aml ragrithiwr i weddio mewn ymadr-
oddion rhagorol ; ond ni alluogodd efe rag-

ritliiwr erioed, nac un dyn ansancteiddiedig

i gyflawni y rhan du mewnol o weddi, i

alaru yn ddiffuant am bechod, sychedu am
Grist a'i ras, neu lefain Abba Dad, yn gred-

iniol. Y mae y rhai hyn yn weithrediadau
bywiol o eiddo y creadur newydd, ac yn
tarddu oddi wrth ysbryd gras yn dywallt-

edig yn yr enaid ; o ba un y mae yn canlyn

yr ysbryd yina o weddiau : Zech. xii. 10.

(2il.) Megys y mae gras greddfolyn ofyn-

ol i sancteiddio y person, felly hefyd gras

gweithredol i'w gynnorthwyo mor fynych
ag y gweddio. Fe all Ysbryd Duw fod yn
avos mewn enaid trwy ei ras greddfol, ac

etto nacau iddo gymmhorth gweithredoí i'r

ddyledswydd hon neu arall ; ac yna y mae
y Cristion druan yn sefyll fel llong ar ddwfr
heb un awel yn chwythu. O herwydd megys
ag y mae gras yn wan weithiau i'w broü ei

hun, felly hefyd i weithio o hono ei hun.

Oddi yma y mae fod gweddîau y saint weith-

iau mor wan yn eu llwyddiant, am nad yw
yr Ysbryd yn gweithredu ynddynt. Samson
ar ol tori ei' wallt, a aeth yn wan fel dyn ar

aîl. Felly y Cristion, pan nacao Ysbryd
Duw ei gynnorthwyo, ni weddia yn well na
dyn anianol. Gweithiwr rhydd yw Ysbryd
Duw ;

" â'th hael Ysbryd (yn ol y Saesneg,

â'th rydd Ysbryd) cynnal fì ;" Salm li. 12
;

Nid yw efe fel carcharor yn rhwym wrth ei

rwyf, yn rhaid iddo weithio pryd y mynom
ni ; ond fel brenin pan y gwel yn dda, efe

a ddaw allan ae a ymddengys i'r enaid ; a
phan wel yn dda efe a gilia ac ni in ei

weled. Pa beth sy ryddach na'rgwynt? Etto

nis gall y brenin mwyaf ar y ddaear beri

iddo godi wrth ei ewyîiys. I hwn y cyffel-

ybir "Ysbryd Duw : Ioan iii. Y mae efe

nid yn unig yn rhydd i anadlu lle y myno—
yn yr enaid hwn ac nid yn hwn acw—ond y
pryd y myno hefyd.

PENNOD X.

Yn dangos pa gynnorthwy a rydd yr Yshryd Glân
mewn gweddi i icir Gristion yn fwy na dyn
arall.

Gofyn. Ond y gofynîad yma a fydd, pa
gynnorthwy a rydd Ysbryd Duw mewn
gweddi i'r gwir Gristion yn fwy nag i

arall ?

At. Yn gyntaf yn gyffredinol Y mae y
cynnorthwy a rydd sbryd Duw mewn
gweddi, i'r Cristion uwchlaw arall yn gor-

wedd yn ddwfn ; fe'i treulir ar y tu mewnol
ddyn, a'r rhan du mewnol o'r ddyledswydd.

Fel ag y gall dyn ddyfod i wybod a yw efe

ei hun yn gweddio yn yr Ysbryd, ond nid

mor hawdd y gall farnu am arall. Yn awr
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y mae y cynnorthwy arbenig hwn yn sefyll
yn y tri pheth a ganlyn.

laf. Y mae yr Ysbryd yn gweithio byw-
hâd yn yr enaid ; ac feìly yn rhoi cynnhyrf-
iad yn y serchiadau. Erioed ni bu ùn weddi
ffurfiol o wneuthuriad Ysbryd Duw. Pan
ddel efe, y mae yn amser bywoliaeth

; y mae
serchiadau y Cristion yn Uamu o'i fewn
wrth ei lais, fel y plentyn yng nghroth
Elisabeth wrth gyfarchiad Mair y Forwyn.
Neu, fel y mae y tannau dan law y cerddor
yn cynnhyrfu ac yn rhoi saiu gynghaneddol,
íelly y gwna serchiadau y duwiol hefyd
wrth ddirgel gyífyrddiad yr Ysbryd. Y
mae yn cyffroi o'fn y Cristion trwy ei lenwi
â'rfath ystyriaeth o fawredd Duw, ei sal-
wedd a'i ddiddymdra ei hun, ag sydd yn
gwneud iddo arswydo a pharchu y Mawr-
hydi dwyfol y mae yn nesau ato, a tbywallt
pob erfyniad gyda chryndod sanctaidd ar ei
ysbryd. Y fath arswyd oedd ar ysbryd
Abraham, pan oedd yn ei weddidrosSodom
yn addef y mawr orchwyl yr anturiasai ar-
no :

u Dechreuais lefaru wrth fy Arglwydd,
a mi yn llwch ac yn lludw ;" Gen. xviii. 27.
Y mae yn cyffroi serchiadau galarus y Crist-
on, â'i anadl dwyfol y mae yn codi cym-
mylau ei bechodau gynt ; ac wedi iddo or-
chuddio yr enaid myfyriol â'r cotfa athrist
am danynt, y mae mewn gweddi yn tori y
cwmmwl, ac yn toddi y galon i gawodydd
tyner o alar efengylaidd. Ceir y Cristion
yma yn ocheneidio ac yn griddfan, yn wylo
ac yn galaru fel plentyn a gurwyd, er ei fod
yn gweled y wialen wedi ei rhoi heibio gan
ei Dad nefol, ac nad yw yn ofni dim llid
oddi wrtho o'u hachos. Fe ddywed yr apos-
tol fod yr ocheneidiau a achosir gan yr Ys-
bryd yn y saint yn rhai "annhraethadwy ;"

Rhuf. viii. 26. Ni ellir eu traethu hyd yn
oed gan y dyn ei hun

; yr hwn, gan nas gall
osod gofid ei galon allan mewn geiriau, sydd
raid iddo weithiau ei ddanfon i'r nef yn y
llais aneglur yma; Uais sydd er hyny yn
dra dealladwy yno, ac yn fwy peraidd yng
nghlustiau Duw nag y gall y beroriaeth
fwynaf fod yn yr eîddom ni. Mewn gair,

y mae yn ennyn serchiadau addas i bob rhan
o weddi, gan alluogi yr enaid grasol i gyf-
addef pechod â chalon ddolurus, fel pe b'ai
yu teiralo cynnifer o gleddyfau ynei frathu,
i ymbil am drugaredd a gras mewn teimlad
tu mewnol o'i angenion, ac hefyd mewn hir-
aeth taer am gael eu cyflawni ; ac i folianuu
Duw â chalon wedi ei heangu a'i chodi ar
adenydd cariad a llawenydd. Fe ddichon
doniau wncuthur gwaith gwych o ran ffurf-

iad a gosodiad y geiriau, fel y gall cerfiwr
lunio delw hardcl yn ei llawn lun, â gradd-
au addas i bob rhan, ac etto nid yw ond rhith
a delw gwir weddi, o ddiffyg y rhywbeth
hwnw oddi mewn a ddylai roi bywyd a grym
yiuldi. Ilyn nis gall ond Ysbryd Duw ei

ddwyn i ben.

2il. Megys y mae Ysbryd yr Arglwj
yn cynnhyrfu serchiadau y Cristion me
gweddi felly y mae yn eu rheoli a'u cyí
wyddo. Pwy yn wir ond efe a ddi'cì

drin a gyru yn eu lle y meirch gwyllt
hyn ? Yn yr ystyriaeth yma y dywedh
fod "yn cynnorthwyo ein gwendid m ; ca:

ni wyddom ni betìi a weddi'om, megy
dylem ;" Rhuf. viii. 26. Och ! yr ydyin
dueddol i dynu y bwa yn rhy dn me
rhai erfyniadau, a thrwy ein gwendid
rhy lac mewn ereill ; ar un tro, ni a saeth
tu hwnt i'r nôd, gan weddio yn beunodol
yr hyn a ddylem ei ofyn yn ammodol ; (

arall, ni a daflwn heibio iddo trwy wed
am yr hyn ni addawodd Duw, neu yn i

hunanol am yr hyn a addawyd. Y mae
Ysbryd, meddaf, yn hyn yn cynnorth*
gwendid y Cristion :

" Canys y mae efe
ol ewyllys Duw yn erfyn dros y saint ;"

a«

27. Hyny yw, y mae efe felly yn dal a^
eu serchiadau, ac yn eu cyfarwyddo fej

maent yn cadw eu íle a'u tiefn, 'heb nei«

allan i boethder anweddaidd a dymuniac
afreolaidd. Efe sydd yn sisial ei addj
iddynt, pa bryd i roi i'w serchiadau eu lla"

rediad, a pha bryd i'w tynu i niewn
; y n

yn dysgu iddynt gyfraith gweddi fel g
ymdrechu yn gyfreithlawn na chollont
gamp. Yn gymmhwys fel yr oedd yr 1
bryd yn y pethau byw^ i gyfarwyddo eu sy
mudiad, am ba rai y dywedir :

" Aent b
un yn union rhag ei wyneb, i'r lle y bydc
yr ysbryd ar fyned, yno yr aent ; ni thröc
pan gerddent ;" Ezec. i. 12. Felly yr Ysbr
sydd yn cynnhyrfu y saint mewn gwed
efe a'u ceidw rbag neidio o'rllwybr, yma
thraw, i fyned rhag eu blaen dan dynu
deisyfiadau wrth ei reol ef.

3ydd. Y mae efe yn llenwi y Cristion
eofnder duwiol, a hyfder gostyngedig me^
gweddi. Y mae pechod yn gwneuth
gwyneb Duw yn ddychryn i'r pechadi
Dacw Adda euog yn ffoi rhagddo ; a'i res\*

yw, " Dy lais a glywais yn yr ardd ; a mi
ofnais ;" Gen. iii. 10. Os oedd meibion Iao
wrth gofio eu creulondeb at eu brawd Iosep
yn syrthio i ddychryn ger ei fron, ac m
wylaidd fel nas gallent ei atteb; pa fai

mwy ei ddyryswch a raid i'r pechadur foc

nesau at Dduw mawr, pau ddel i'w gof
pechodau ysgeler a wnaeth i'w erbyn ? Ti

awr, y mae yr Ysbryd yn esmwytlìau cal(

y Cristion o'r dolur yma trwy sicrhau id(

nad yw calon Duw yn myfyrio dial i'w
byn, ond yn rhydd'faddeu ei gamwedd ; .

peth sy fwy, ei fod yn ei gymmeryd yn a;

wyl blentyn iddo. Ac feì na bo i'r Cristic

aios mewn ammheuaeth o'r peth, y mae )
ei selio â chusan cariad ar ei galon, gan ada
yno argraff o gariad tadol Duw ; fel y mi

y ('ristion yn dyfod i feddu meddyliaucar
aidd am Dduw, yn gallu ei alw yn Dad,
disgwyl croesaw plentyn ar ei law. Dyn
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ysbryd niabwysiad y mae yr apostol yn
!

a ara dano (Rhuf. viii. 15), sydd yn ymlid
taith o'r enaid bob ofn ac arswyd caeth-

Ls tuag at Dduw :
" Ni dderbyniasoch ys-

fyd caethiwed drachefn i beri ofn; eithr

í'byniasoch ysbryd y mabwysiad, trwy
hwn yr ydyni yn llefain, Abba, Dad. A
% iv. 6 ;

" O herwydd eich bod yn feib-

íi, yr anfonodd Duw Ysbryd ei Fab i'ch

onau chwi, yn Uefain, Abba, Dad."

PENNOD IX.

\

%ydd iV rhai hyny a wnânl wawd o dderbyn yr
fsbryd, a gweddío drwy yr Yryd. Éefyd,
*rawf a ydyw yr Ysbryd ynom ai nid yvx

DOSB. I.

Defn. Yn gyntaf, gwyliwch ym mhob
^dd rhag cablu yr Ysbryd Sanctaidd, o

|i ei waith sancteiddiol a glanhaol hwn
|

ei saint. O herwýdd y mae rhai dyn-

H
mor erchyll ddr\'gionus, fel y beiddiant

jwdio a gwatwar y rhai a ddangosant fan-

jlra yn eu bucheddau, a sel.yn addoliad

|.w, â iaith o'r fath hon :
—"Dyma y bobl y

r

e yr Ysbryd ganddynt ; ie, ie, sydd yn
eddio trwy yr Ysbryd." A gwaeth etto,

jwyf 3
Tn crynu wrth ei adrodd, y mae rhai

|di galw eu gweddio trwy yr Ysbryd yn
ädio drwy y cythraul. Fod gan bob enaid

,sol Ysbryd Duw yn trigo ynddo, y Beibl

Idywed i ni, Rhuf. viii. 9 :
" Od oes neb

) Ysbryd Crist ganddo, nid yw hwnw yn
do ef." Fod Duw wedi addaw ei Ysbryd
ynnorthwyo ei saint mewn gweddi, sydd
ammheuol ; ac mor sicr a hyny, nad oes

weddi yn dderbyniol ganddo ond a an-

ir trwy ei Ysbryd. Yn awr, oni ellit ti

bod, adyn hyf, pa ysbryd sydd yn dy roi

ar waith, pan y gelli wneud gwawd o
ìrbyn yr Ysbryd, a gweddío drwy yr Ys-
rd ? Pwy ond diafol a allai dy gynnhyrfu
iblu Ysbryd Duw ì Ond pa ham y rhy-
dwn fod gweithrediadau yr Ysbryd Glân
ei bobl yn cael eu cablu a'u dimiygu, pan
ydym yn gweled fod Ysbryd Duw, oedd
gweithio mor nerthol yng Nghrist ei

i, yn cael ei gablu yn faleisus gan y Pha-
ìaid drygionus, fel pe buasai ddieíìig :

t. xii. 24. Ond gwybydded y cyfryw, er

dychryn, fod gwneuthur gwawd o'r Ys-
d, neu briodoli ei waith ef i ddiafol, os

dais yn dyfod yn agos at y pechod yn
yn yr Ysbryd Glan, yr hwn ni faddeuir.

'el adn. 32 :
" Pwy bynag a ddywedo yn

yn yr Ysbryd Glân, nis maddeuir iddo,

; yn y byd hwn, nac yn y byd a ddaw."
ìyn y mae ein Harglwydd yn ei lefaru,

lerwydd eu gwaith yn priodoli yr hyn a
aeth efe trwy Ysbryd Duw i ysbryd y
fol.

il. Prawf a oes genyt Ysbryd Duw
?
ai

nid oes. Y mae cyfîwr diweddi yn gyflwr
alaethus i fyw ynddo. Yn awr, nid oes
modd i ti weddio yn dderbyniol, oddi eithr
dy fod yn gweddio yn yr Ysbryd ; ac nid
oes modd i ti weddio yn yr Ysbryd oddi
eithr bod yr Ysbryd ynot

Gof. Ond pa fodd y gwybyddaf a yw
Ysbryd Duw genyf ai nid yw ì

At. 1. Mi a attebaf yn nacaol, wrth ba
beth nis gelli benderfynu fod yr Ysbryd
genyt. 2. Yn gadarnhaol, wrth ba beth y
gelli. laf. Ni elli, am fod genyt yn awr a
phryd arall rai cynnhyrfiadau da oddi wrth
yr Ysbryd Glân o'th fewn. Fe geir yr ys-

bryd drwg yn fynych yn annog cynnhyrf-
iadau drwg, mewn eneidiau lle nad yw yn
cael aros. Cynnhwrf brwnt a wna efe lawer
tro ym mynwes sant ; etto, nid oes iddo
drigfan yno, o herwydd nad yw yn cael bod
mewn llonyddwch. Am hyny y clywir ef

yn dywedyd yn y lleoedd sychion hyn, "Mi
a ddychwelaf i'm t " (Mat. xii. 14); hyny
yw, i'r rhai sydd etto yn eu cyflwr anianol,

lle y gall rwygo a rheoli fel gr a fyddai yn
holìol ben yn ei d ei hun. Yn ddiau, y
mae yr Ysbryd Glân fel hyn yn fynych yn
ymsymmud yng nghydwybodau a serchiad-

au rhai aniauol, gan eu cynghori, eu cer-

yddu, a'u hannog ; fel y mae trwy ei gyn-
nhyrfiadau ryw serch byr disylwedd yn cael

ei godi ynddynt at yr hyn sydd dda ; ond
yn ebrwydd y mae y cwbl yn cael ei lethu
ac yn myned i'r dim, a'r Ysbryd trwy
anghroesawiad yn cael ei ymlid yniaith. 2.

Nid trwy ddoniau cyffredin yr Ysbryd
;
gol-

euni, argyhoeddiad, gras attaliol, a chyn-
northwyo i gyflawni y rhan allanol o ddyl-

edswyddau crefydd ; ie, hyd at beri syndod
weithiau yn y rhai a'u clywant. Y mae y
rhai hyn yn ddoniau yr Ysbryd ; ond nid yn
gyfryw ag a brofant fod yr Ysbryd yn trigo

yn yr hwn sydd yn eu meddu. Y maent
yn debyg i'r disgleirdeb a welir yn goreuro

y cymmylau ar foreugwaith cyn i'r haul
ymddangos

;
prawf fod yr haul yn agos ond

ei fod etto heb godi er yr holl loywder yma.
Felly y doniau hyn, y maent yn belydr oddi
wrth Ysbryd Duw, ac yn dangos fod teyrnas

Dduw wedi dyfod yn agos at y cyfryw un
;

ond nid ydynt yn brawf fod Ysbryd Duw
wedi dyfod i'r enaid hwnw a'i feddiannu fel

ei d^ a'i deml. Neu y maent yn debyg i'r

gwystlon a ddenfyn mab i un y mae yn ei

cheisio yn briod (at ennill lle mwy yn ei

serch) ond os ofer fydd ygarwriaeth gofyniry
cwbl yn ol. Y mae llawer wedi derbyn y don-

iau hyn oddi wrth Ysbryd Duw, heb iddi

fyned yn briodas rhwng Crist a hwythau
;

ac oni elwir am danynt yn ol yn y bywyd
hwn, fe fynir cyfrif am danynt yn y dydd
mawr.

DOSB. III.

2il. Yn gadarnhaol, trwy ba beth y gelli

benderfynu fod Ysbryd Duw genyt ; a hyny
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mewn dau arwydd neillduol, er y gallwn
yma liosogi.

(laf.) Os wyt wedi dy adgenhedlu trwy
yr Ysbryd. Mewn creadur newydd yn
unig y mae Ysbryd Duw yn trigo. Cyhyd
ag y bo dyn yn aros yn ei gyflwr cnawdol,
anianol, y mae yn wag o'r Ysbryd : "An-
ianol, heb fod yr ysbryd ganddynt ;" lud.
12. Y mae y geiriau hyn yn bwrw at y cyf-

rywnafeddantond enaid rhesymol
; y maent

heb un egwyddor o fywyd amgenach nag a
rydd natur i bawb. Y mae Paul yn arfer

y gair i nodi dyn yn ei gyflwr naturiol, yn
wahanedig oddi wrth un arall sydd yn meddu
egwyddor o fywyd goruwchnaturiol oddi
wrth Ysbryd Duw :

" Dyn anianol nid y

w

yn derbyn y pethau sydd o Ysbryd Duw ;"

.1 Cor. ii. 14. Ond yma y gofyniad fydd,

Ea
fodd y câf wybod a adgenhedlwyd fì ì I

yn mi attebaf, y mae gan bob enaid adgen-
hedledig natur a thuedd dduwiol, tebyg i

Ysbryd Duw sydd yn ei adgenhedlu : "Yr
ayn a aned o'r Ysbryd sydd ysbryd " [Ioan
iù. 6); hyny yw, y mae yn ysbrydol

;
yr

ymadrodd cryno yn cael ei roi yn lle ei gyn-
nwysiad, i fwyhau grym y geiriau. Y niae

ganddo enaid wedi ei godi mor belì uwch law
dynion naturiol, ag ydynt hwy uwch law
natur yr anifail. Pan adferwyd deall dyn i

Nebuchodonosor, ni phorodd efe yn hwy
gydag anifeiliaid y maes, ond fe ddychwel-
odd i'w orseddfa a'i fywyd breiniol. Felly

y mae yr enaid a adgenhedlwyd yn dychwel-
yd i'r duedd uchel a nefol hyny oedd gan
ddyn yn ei gyflwr sanctaidd dechreuol. Yn
awr, Duw a'i bethau sydd yn myned â'i

feddyliau. Y mae ganddo lygad newydd i

ganfod gwagedd lle yr oedd o'r blaen yn
edrych am sylwedd ; blâs ac archwaeth
newydd sydd yn peri iddo boeri allan y
pleserau pechadurus hyny mogys gwenwyn,
a fuant unwaith ei dameidiau melus ; a
chyfrif pob mwyniant daearol—o'r blaen ei

unig wledd—yn dom a sothach mewn cym-
m hariaeth i Grist a'i ras. Nis gall wneud
ei bryd arnynt, mwy nag y gallai ar fwyd
cn :

" Y rhai sydd yn ol y cnawd, am
bethau y cnawd y maent yn synied ; eithr y
rhai sydd yn ol yr Ysbryd, am bethau yr
Ysbryd" {Rhuf viii. 5); neu y maent yn
blasu pethau yr Ysbryd. Chwilia gan hyny
pa fath yw dy archwaeth ; o gael hyn aìlan

t. elli wybod pa fath yw dy fywyd, pa un ai

ysbrydol ai naturiol.

2il. Os wryt yn cael dy arwain gan yr Ys-
bryd. Efe ydyw arweinydd y saint ;

" Y
sawl a arweinir gan Ysbryd ì)uw, y rhai

hyn sydd blant i Dduw ;'" Rhvf viii. 14.

Megys y mae y enaid yn y corph i'w ysgogi

a'i gyfarwyddo, felly y mae yr Ysbryd yn
eu henaid hwynt :

" Ymaflaist yn fy llaw

rldeheu. A'th gynghor y'm harweini,"

medd Dafydd : Sa'lm lxxiii. 23, 24. Yr un
wedd ag y mae y plentyn yn cael ei ddwyn

3Tn mlaen yn llaw ei dad, felly y Cristio
trwy arweiniad llaw yr Ysbryd. Yn aw
y mae arweiniad Ysbryd Duw yn cynnä
ynddo y tri pheth hyn. 1. Teimlad o"'

hanallu a'n hanwybodaeth ein hunain.
neb a dybio ei fod yn gwybod ei ffordd,

yn abl i gerdded ni chymmer arweinydd
;

plentyn gwan a'r dyn dall s}rdd yn galw a:

hwn. Fe darawyd Saul yn ddalì yn gynta
ac yna y mae yn rhoi ei law i'w dywys
Damascus : Act ix. Ymofyn gan hyni
wnaetli Duw di yn deimladwy o'th anw
bodaeth ath analluogrwydd dy hun.
mae dyn wrth natur yn falchahunandybu
yn ymddiried llawer i'w ddeall ei hun,
yn sefyll ar ei nerth ei hun, yn gâs gandìí

fod neb ammheu ei ffordd, neu yn ei dybu
yn wan i'w cherdded ei lmu : "Y doel

sydd yn ofni ac yn cilio oddi wrth ddrj
ioni ; ond y ffol sydd ffrom a hyderul
Diar. xiv. 16. Dywedwch wrth enaid y
brydol-ddoeth ei fod allan o'i ffordd, y m:
yn ofni ei hun, yn gwrandaw ar gyngho
ac yn troi yn ol. Ond y ffol, a chyfryw I
pob dyn anianol, y mae yn syrthio allan

gynghorwr a'i argyhoeddwr, ac yn hydeÉ
o'i lwybr, fel pe byddai yn gwybod y ffoll

i'r nef gystal ag y gyr y ffordd o'i d
farchnad. Y peth cyntaf a wna yr Y'sbr}

yw disgyn y dyn oddi ar ei dyb fawr a

dano ei hun, fel y gwneler ef trwy hyny )

barod i gymmeryd ei ddysgu a'i cìrin.

wr frodyr," meddai y djrchwelwyr hyny

,

ol i Dduw bigo eu calonau i ollwng allan

gwynt yma o falchder, "beth a wnawn ni

Act. ii. 37. Dyma eu hysbryd yn awr }

plygu ; boddlawn ydynt i gael eu cyfa

wyddo, a digon isel a gostyngedig i blenty

eu harwain. 2. Y mae yr hwn a arwein
gan arall yn nryned dan reolaeth ei arweii

ydd o ran y ffordd y mae iddo ei rhodi

Ymofyn gan hyny a yw Ysbryd Duw f

hyn yn llywio dy enaid yn ei ogwyddiada
a'i weithrediadan. Os wyt yn cael dy a
wain gan yr Ysbryd, yr wyt yn rhodio j
ol yr Ysbryd ac yn ei lwybr ef. Yn aw
ti a wyddost rodfa yr Ysbryd ; Ysbryd
gwirionedd yw efe, ac i wirionedd y mae j

tywys. Gair Duw yw ei lwybr ef ; os na

wyt yn rliodio wrth y rheol hon, nid efe y
dy arweinydd. Dywed gan hyny, pa awdu
dod a rheolaeth y mae y gair yn gael arnal

A wyt yn ymgynghori flg ef ac yn gwranda
arno ì Neu a yw efe i ti, fel yr oedd Micea

i Ahab, yn un y mae arswyd gofyn ei g;

nghor? Neu pan wnei, a wyt ti yn gallu

daflu o'r tu ol i'th gefn, ac anturio tori

faes i ddilyn dy amcanion trachwantus n(

gybyddlycí? Òs nad yw gair o hono J

gorwedd ar dy ffordd, yn ddigon i'th attí)

nid Ysbryd Duw sydd yn dy arwain, ti el

fod yn sicr. 3. Y mae arweiniad yn a

wyddo boddlonrwydd ac ewyllysgarwcr

dyma y gwahaniaeth rhwng arwain a gyr
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Fe ddichon y galon anìauol gael eigyru gan

Igeryddon ac argyhoeddiadau yr Ysbryd fel

Efail gan fflangell ac yabardyn ; ond y inae

fyr enaid graaol yn canlyn yr Ysbryd fel

plentyn ei dad sydd yn ymaflyd yn ei law ;

íe, fel un yn gwaeddi ar ol ei dad am gael

Idyfod i'w ganlyn :
" Lle y mae yr Ysbryd,

ýno y mae rhyddid." Y mae yrYsbryd yn

(wir "yn tynu, ac y mae yr enaid hefyd yn

rhedeg ar ei ol :
" Mair a ddewisodd y rhan

;dda ;" nid ei gwthio a wnaed arni yn groes

î'w dymuniad. Fe gyffelybir ufudd-dod y
'saint'i aberth : "Bho'ddwch eich cyrph yn

aberth byw," &c. (Rhuf. xii. 2) ; ac nid

derbyniol, ond aberth ewyllysgar. Fe wna
(Ysbryd Duw yr enaid yn ewyllysgar yn

tiydd ei nerth: "Af gyda'r gr hwn,"

Ueddai Eebeccah (Gen. xxiv. 58); yr oedd

|hi mor foddlawn i gael Isaac ag oedd yntau

í'w chael hithau. mae yr enaid grasol yn

fatteb galwad yr Ysbryd, fel y graig adsain

n atteb y llais :
" Ceisiwch fy wyneb : dy

yneb a geisiaf, O Arglwydd."

PENNOD XII.

Annogaeth i'r rhai sydd etto heb yr ysbryd o ras a
gweddi, ynghyd â rhai cyfarwyddiadau tuag at

ei gael.

Mae y defnydd yma o brawf yn galw am
air dwbl o annogaeth :—1. I'r rhai hyny a

geir, ar holiad, yn amddifad o'r Ysbryd.

2. I'r rhai sydd yn cael, wrth y rheolau

prawf, fod Ysbryd Duw ynddynt.

DOSB. i.

1. I chwi sydd etto heb gael Ysbryd
Duw. O ! ymdrechwch am gael y gwestwr

nefol hwn iddyfod ac aros yn eich calonau.

Gwell fyddai dy fod heb feddu ysbryd dyn
na'th fod yn amddifad o Ysbryd Duw. Os
nad jw yr Ysbryd Sanctaidd ynot, gwybydd
yn sicr fod yr ysbryd drwg ; ac nid oes un
ffordd i ti droi y gwestwr blin yna dros y
drws ond trwy gael Ysbryd Daw i mewn.
Gelli wybod pa le y bydd dy drigfan dra-

gwyddol, ai yn y nef ai yn uíîern yn ol hyn,

wrth yr ysbryd sydd yn ìlywio dy enaid yma.

Osnad yw Duw yn meddiannu dy enaid fel

trigfan i'w Ysbryd ar y ddaear, y mae yn
arwydd nad yw efe yn parotoi un drigfan i

dy enaid yn y nef, ond yn dy adael i gael dy
groesaw inewn byd araÙ gan yr hwn yr wyt
ti yn ei groesawu yma. Wele y modd y
mae dy enaid yn crogi uwch ben y pwìl

uffernoì ! Pa ffordd a elli di gymmeryd i

ragflaenu y trueni diddiwedd sydd yn
dyfod arnat ? A sefì di i fyny fel Haman i

ymbil am fywyd dy enaid ì Och ! nis gelli

weddio, er bod dy 'fywyd yn sefyll ar hyny

:

yr wyt yn fyr o Ysbryd Duw a ddylai fod

yn magu ynot ocheneidiau a griddfanau.

Ehaid i ti gael bywyd cyn y gelli anadlu.

2z

Mae gweddi, chwi welwch, nid yn waith

natur, ond yn rhodd gras ; nid yn beth

sydd yn tarddu o ewyllys a doniau dyn, yn
cael ei gyrhaedd gan fedr a dyfais ddynol,

ond yn cael ei ddysgu a'i anadlu gan yr Ys-

bryd Glân. O fíaen brawdle dyn, dichon

tafod areithiwr lyfnhau yr achos, nes trwy

hyny ei ennill ; am fod areithyddiaeth â

math o rîn ynddi sydd yn swyno clustiau

dynion, y mae yn cael ei alw, " yr areithiwr

hyawdi " (Esa. iii. 3), neu yn ol yr Hebraeg,

yr un medrus mewn swyn. l?e\ hyn y gali-

odd Abigail, gydag araeth fwyn-lefn swyno
nwydau Dafytl'd, a throi ei gleddyf yn ol i'w

wain, pan oedd wedi ei dynu i ladd ei gwr
a'i deulu. Ond geiriau, er mor fwyn-ber

y byddont, Och ! ni wnânt mo'r beroriaeth

yng nghlust Duw ; heb ei Ysbryd sanctaidd

nddynt, ni thyciant ddim gwell iddo ef

nag y darfu i weddiau a dagrau Esau, gyda'r

hen Isaac am y fendith. Yr un wialen, yr

hon a wnaeth wyrthiau yn llaw Moses, ni

wnaethai y fath beth yn llaw un arall, am
ei fod heb yr ysbryd oedd gan Moses. Yr
un geiriau mewn gweddi oddi wrth ysbryd

dyn ei hun ydynt weiniaid a dirym, ie, di-

fl'as a ffiaidd, y rhai, ond eu tywallt gan Ys-

bryd Duw mewn un arall, ydynt nerthol gyda
Duw a thra derbyniol ganddo. Mae gan
frenhinoedd eu trinwyr bwyd, ac ni fwytânt

ond a drinir ganddynt hwy : y Duw niawr,

yr wyf yn sicr ni dderbyn yr aberth hwnw,
nad w ei Ysbryd ef ar waith yn ei baro-

toi a'i offrymu. Mae y gwedd'iau a lyngcir

ac a folir gan ddynion weithiau yn ffieidd-

dra mawr gan yr Arglwydd, yr hwn sydd

yn gweled fod y galon yn ddrwg ac yn holl-

'ol wag o'i Ysbryd a'i ras. Ac o'r ochr arall,

y gwedd'iau a ddifriir ac a gas-fernir gan

ddyn, hwy allant fod yn dra boddhaol gan

Dduw. r oedd Eli yn tramgwyddo wrth

Hannah, ac yn ei chymmeryd hi am wraig

feddw ; ond yr oedd Duw yn ei hadnabod

yn well, mai nid llawn o win ydoedd,_ ond

wedi ei llenwi â'r Ysbryd mewn gweddi ; ac

am hyny yn rasol caniataodd ei dymuniad.

Call y gwnaeth y Groegwr hwnw, yr hwn,

wedi ei benodi yn genadwr at frenin estron-

ol, a ddysgodd iaith y wlad fel y tyciai yn
well gydag ef, trwy draddodi iddo y gen-

adwri yn ei iaith ei hun. O! cais dithau

Ysbryd Duw, fel y gellych weddio ar Dduw
yn iaith y nef ; ac yna diau y llwyddi. Ya
awr, os mynit gael yr Ysbryd.

DOSB. II.

laf. Llafuria am ddwfn deimìad o'th gyf-

lwr truenus tra yr wyt heb yr Ysbryd.

Ehyw greadur diflas a di-nodd ydwyt (fe

yr Duw), analluog i un ddyledswydd, ac

anaddas i ddim cysur. Mae yr Ysbryd yn
fynych yn cael ei gyffelybu yn y gair, i

ddwfr, gwlaw, a gwlith. Yrn awr, megys y
mae y ddaear yn sych ac yn ddiffrwyth heb

y rhai hyn, felly calon dyn heb YsbrydDuw.
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O ! bydded 1 hyn wasgu yn ddwys ar d.y
feddwl. Pan fyddo y meusydd vn cael eii
deifio gan sychder, y mae dýn ac anifail yn
cwyno

; ie, a'r ddaear ei hun wedi agenu
gan wres, yn agor ei safn syehedig ac vn
dangos ei hangen tra mawr ara gawodydd
tyner o'r nef i'w liadfy wio. Ac a oes genyt
ddira teiralad o'th gyflwr alaethus ì Pa un

'

waethaf, dybygit ti, bod y ddaear yn haiarn
ynte dy galon di yn gareg? Bod i'r ffrwyth-
au ac anifeiliaid y raaes golli o eisieu dwfr,
neu ynte dy euaid di o ddiffyg yr Ysbryd ?O

!
pe gellid ond dy gael i deiraìad a galar

ara dy ddiffyg, byddai gobaith o gael ei
gyflawni

:
" Tywalltaf ddyfroedd ar y sych-

edig a ffrydiau ar y sychdir : tywalltaf fy
Ysbryd ar dy had ;" Èsa. xliv. 3.

2iL Pan fyddych yn ymlosgi oddi mewn
gan y teimlad o'th gyflwr diras a di-vsbryd,
dos a thaer ddeisyf y rhodd hon gan*Dduw.
Yr wyt yn myued yn awr mewn amser da

;

a gelli obeithio am lwyddiant. Fe allai i ti
cyu hyn weddio am yr Ysbryd ; oud mor
ysgafn ac ysraala, fel yr oeddit yn tristau yr
Ysbryd wrth weddio am dano ; ond yn awr,
yr wyt yn gweled dy augen o hono, a'th fod
yn andwyol oddi eithr i ti ei gael ef ; ac am
hyny, yr wyf yn gobeithio na cheui yn awr
mo'r drws yn erbyn dy weddiau dy hun,
trwy fod yn erfyniwr oerllyd ; a hyuy, onis
gwnei, yr wyt yn sicr o'i ddwyn ef yn ol
gyda thi. Mae Crist ei hun yu dy sicrhau
o hyn—cymmer y gair o'i enau :

" Os chwy-
chwi gan hyny, y rhai ydych ddrwg, a
fedrwch roi rhoddion da i'ch plant chwi

;

pa faint mwy y rhydd eich Tad o'r nef yr
Ysbryd Glân i'r rhai a ofyno ganddo ;" Luc
xi. 13. Gall tad nacau ei blentyn chwareus
o fara i'w daflu dan ei draed ; ond nid ei
blentyn newynllyd sydd yn llefain am dano
i gadw ei fywyd. Felly, fe all ac fe wna Duw
nacau yr hwn a ofyno am yr Ysbryd, i ym-
falchio yn ei ddouiau ; ond nid yr enaid
truan sydd wedi ei wasgu gan ei ddiffyg o
ras, yn llefain mewn yraddarostyngiad a
thaerineb, "Arglwydd, dyro i mi dy Ysbryd;
onid e, yr wyf yn newynu ac yn trengu."
Nag e, gâd i mi ddywedyd wrthyt, byddai
dy lefain cryf a'th weddiau taerion am yr
Ysbryd yn dystiolaeth felus i ti ei fod geny

t

eisoes o'th fewn.
3ydd. Plana dy hun dan bregethiad y

gair. Dyma gerbyd yr ysbryd yn yr hn y
marchoga; am hyny ei gelwir gweinidog-
aeth yr Ysbryd. Darfu í'r sarph, yrysbryd
drwg .hwnw, ymddirwyn i mewn i galon
Efa drwy ei chlust ; ac y raae yr Ysbryd
Sanctaidd yn gyffredin yn dyfod i mewn
trwy yr un drws : fe'i derbynir trwy wran-
dawiad ffydd : Gal. iii. 2. Mae y rhai sy'n
bwrw ymaith wrandawiad y gair i gael cyf-
arfod â'r Ysbryd, yn ail i ddyn a droai ei

gefn ar yr haul i gael ei lewyrch i'wwyneb.
Nid y\v y tlodiou yu ftiOS gartref i'r cvf-

oethogîon ddwyn eu helusenau i'w tai ; onc
hwy ant at eu drysau, i ofvn' a diswwyl an
gardod. Da y gweddai i t'i, greadur tìawd
cdisgwyl wrth byrth doethineb; ac nic
disgwyl i'r Ysbryd fod yn rhedegwas ar dv
ol di. üs y raeistr a ddaw i dý yr yso-ol
baig llechgar, i'w chwipio i'r ysgol y bydd
hyuy. J

4ydd. Gochel wrthwynebu yr Ysbryd
pau fyddo yn nesau atat yn y gair. Mae
efe weithiau yn curo ; ac ar ol cael nacâd, yn
troi oddi wrth ddrws y pechadur. Mae ìM
hefyd yn beryglus. Efe, yr hwn a addaw-
odd ddyfod ì raewn, os nvni a agorem, ni
wnaeth addewid o ddyfod drachefn, er i ni
ei draws-ymlid yraaith. Mae yn wir yn
fynych yn dyfod drachefn ar ol aml ball-
ond weithiau, i ddangos ei rvddid, ni ddaw
ddira: nag e, y raae, fely gallaf ddywedyd.
yn gadaei clo ar y drws o galedwch ac
anghrediniaeth barnol, na ddichon agoriad
un gweinidog ei agor. Fel hyn y gwnaeth
Crist â'r rhai hyny oedd raor foesgar yn eu
hesgusodi eu hunain wrth eu gwahoddwvr

:

"Ni chaiff un o'r gwyr hyny a wahodd-
wyd brofi o'm swper i;" Luc xiv. 24. A
ydyw yr Ysbryd yn curo wrth ddrws dy
galon mewn rhyw ordinliâd ì Fe allai dy
fod yn teimlo ci geryddon dirgel, trwy ei
fod yn cyfarwyddo bys y gweinidog vn *ddi-
syrnmwth i gyffwrdd â'th ddolur. Ò ! edr-i
ych pa fodd yr ymddygi tuag ato. Na
chweryla â'r pregethwr, fel pe byddai gan
hwnw ryw fic i'th erbyn ; a'i fod yn dvfod
fel ysbiwr i edrych noethder dyenaid. * Na
wrthwyneba dy argyhoeddiadau

; gochel,
fygu cynuhyrfiadau yr Ysbryil Sanctaidd >ti
dy obenydd y uos

; yn hytrach, raaetha a
defnyddia hwynt. Nid trugaredd fechan
ydyw, fod yr Ysbryd, wrth farchooaeth
heibio yn ei gerbyd,yn galw wrth dyddrwsr
di, ac yn rhoddi i ti rybudd mor drugarog,
yr hwn ond ei dderbyn yn garuaidd, °a
ddichon agor y ffordd i gyfammod heddwch
rhwng Duw a thithau, i ddiweddu yn dy
wir ddychweliad yma, a'th iachawdwriaeth
yn ol hyn. Yr oedd yn chwanegiad at y
ffafr a roddodd Duw i'r wraig o Sarepta,
fod llawer o wragedd gweddwon ereill, a'r
rliai hyny yn Israel ar yr un amser ; ac i'r

prophwyd gael ei anfon ati hi, ac nid atynt
hwy. Felly y mae yn mwyhau y drugaredd
sydd yu cael ei hestyn i tithau, fod llawer o
o bechaduririd ereill yn y gynuulleidfa ; ac
etto yr Ysbryd hebgael ei aufon atynt hwy,
ond atat ti ; fod ei saethau yn ehedeg dros
eu penau hwvnt, ac yn cael eu saethu i mewn
i'th ffenestr di, gyda chenadwri ddirgcl o'r

nef i gyffroi áy gydwybod gysglyd, a denu
dy scrchiadau oddi wrth bechod at Grist
Diau ddyfod teyrnas Dduw yn agos atat. I

Derbyn ei gynuygiadau hyn yn garedig, a
thi a gei chwaneg o'i gymdeithas.

5ed. Cynjdeithasa u'r saint sy ganddynt

!
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Yabryd Duw o'u mewn. Y rhai a ddymun-

ent ddysgu rhyw iaith bellenig, hwy gyf-

eillachant â phobl y wlad hono sydd yn ei

siarad yn naturiol. A fynit tithau fod âg

Ysbryd Duw genyt, ac felly dysgu ym-
ddiddan â Duw yn iaith y nef ? Ymgys-
syllta a r bobl y bydd i'w hanian nefol beri

iädynt son am Dduw a phethau Duw. Gwir
yw nis gallant beri deilliad a chyfraniad o'u

hanian ysbrydol hon; ondy mae yn wir hefyd

ydichon Ysbryd Duw wneuthur anadliadeu

hymddiddanion grasol yn fywyd ac yn fyw-

iogrwydd i ti. Tra yr wyt^ gyda'r cyfryw,

yr wyt mewn cydymdaith â'r Ysbryd. Io-

seph a Mair a geisiasant Grist ym mysg ei

genedl, gan farnu mai tebycaf oedd iddynt

ei gael yn eu plith hwy. Ac y mae yn fwy
tebygol o lawer i ti gael Ysbryd Crist

yni ìnhlith ei saint, ei geraint ysbrydol,

nag ym mhlith estroniaid. Daeth Ysbryd
Duw ar Saul pan oedd gyda'r prophwydi

;

wrth eu clywed hwy yn prophwydo ac yn
moli Duw, ei ysbryd yntau a gynnhyrfwyd

i wneuthur yr un peth. Pwy yr na bydd
i'th galon gael ei thwymuo wrth eu tân

hwynt, ac na bydd i berarogledd eu grasus-

au dy ennill i garu sancteiddrwydd ? Ond
yu bendifaddeu, gwylia rhag cymdeithas yr

hilogedig, sydd yu erchyll am ddiffodd

gwaith yr Ysbryd. Pan y mae Dafydd yn
ymroddi i Dduw ac am fywyd sanctaidd, y
mae yn ymwrthod â'r annuwiol :

" Ciliwch

oddi wrthyf, rai drygiouus; cauys cadwaf

orchymynion fy Nuw ;" Salm cxix. 115.

Mae y garddwr yn treinio o gylch ei blan-

higion ieuaingc, i gadw yr anifeiliaid draw.

Ód oes ynot y radd leiaf o flaguriad neu
flaendarddiad Ÿsbryd y gras, megys na fyn-

it i hyn gael ei gnoi na'i bori ymaith^ felly

na ddewis ddynion o ysbryd halogedig yn
gyfeillion : y maent yn debyg i wynt y go-

gledd, a chwyth y gwlaw ymaith. Pan
fyddo Ysbryd yr Argiwydd wedi bod yn
ymsymmud ar yr enaid, y mae y cymmylau
yn dechreu ymgasglu yn ei fynwe3, a rhy

w

obaith am gawod o edifeirwch i'w ganlyn :

yna daw cymdeithion annuwiol ac a ymiid-

iant o'u blaen yr holl gymmylau hyn, hyd
oni byddo y galon yn gwbl ddi-arwydd o'r

hyn a allesìd gynt obeithio ei weled.

PENNOD XIII.

Annoyaeth tV saint, na thristaont yr Ysbryd ; à)r

modd y tristeir ef mewn perthynas i'w gynnorth-

Wÿ mewn gweddi.

2. I'r saint. Yr hyn sy genyf atoch

chwi yw gair o ddeisyfiad, na thristaoch,

neu na ddiffoddoch yr Ysbryd sanctaidd yn
eich mynwesau. Os sant, nis gelli di atteb

i fyw yn hir heb weddi. Gweddio chwaith

>xyd adref, nis gelli hebddo ef. Pan gilio

efe, ebrwydd yr anghofîa dy law ei gorehwyl
— y fath íFerdod a feddianna dy enaid, fei

na bydd genyt nemawr o chwennychiad i

weddío ; o herwydd efe sy'n dy gynnhyrfu
i'r ddyledswydd. Ac os ymlusgi ati, ni

chynnhesi yn y gwaith ; o blegid nid oes

ond ei anadl dwyfol ef a wna i'th ir-goed

losgi, ac i'th serchiadau gynneu. Ni wna y
dilla l gynnhesu y corph, nes y cynnheso y
corph hwynt ; ac ni ddichon y corph eu
cvnnhesu hwynt, oddi eithr i'r enaid, sy'n

ffynnonell y by wyd, ei gynnhesu yntau. Os
byd.l y galan heb gynnhesrwydd, nis gall fod

gwreáogrwydd yn weddi ; ac heb Ysbryd
Duw, sydd yr un i enaid y Cristion ag yw
ei euaid ef i'w gorph, nis gall gwre3 tyner

yn yr enaid. O ! gwylia gan hyny ^rhag ei

dristau ef : rhag iddo yntau, wedi ei an-

foddio, ballu ei gynnorthwy i ti. Yn awr,

fe ddichon Ysbryd Duw gael ei anfoddhau
gan ddyn duwioi dair ffordd, fel ag i beri

iddo nacau ei gynnorthwy arferol mewn
gweddi.

laf. Trwy ryw bechod yn cael ei ddirgel-

lochesu yn y galon :
" Pe edrychaswn ar an-

wiredd yn fy nghalon, ni wraudawsai yr
Arglwydd ;" Salm lxvi. 18. Yn awr, pari

fyddo Duw yn gwrthod gwrandaw, y mae
yn sicr fod yr Ysbryd yn gwrthod cyn-

northwyo ; o herwydd nid yw Duwbyth yn
gwrthod gweddi y byddo ei Ysbryd yn ei

chyfansoddi, a'i Fab yn ei chyílwyno. Mae
pschod mor atgas gan yr Ysbryd sanctaidd,

fel y dengys efe ei anfoddhâd, pa le bynag y
caffo ei groesawu. 03 mynwch i'r golomen
bur hon aros gyda chwi, byddwch yn sicr o
gadw ei liety yn lân. A ddarfu i ti ymhal-
ogi trwy unrhyw bechod gwybyddus ? Na
feddwl cael ei help ef mewn gweddi, nes ei

broû mewn edifeirwch. Ece a'th ddwg i'r

olchfa cyn dy ddwyn at yr allor. Mae y
cerddor yn arfer sychu ei offeryn, a syrth-

iodd i'r dom, cyn ei roddi at ei enau. Oa
mynit gael gan Ysbryd Duw anadlu yn dy
enaid mewn gweddi, na wna gynnyg hono
yn domlyd gan bechod heb edifarhau am
dano.

83. Trwy fynych wrthwynebu a throi

heibio ei gynnhyrfiadau. Megys y mae yr
Ysbryd yncynnorthwyomewngweddi, felly

y mae efe yn annog i weddi. Efe yw cof-

iadur a rhybuddiwr y saint :
" Efe a ddwg

ar gof i chwi yr holl bethau " (medd Crist)

;

loan xiv. 26. Galwodd Duw am Iacob i

Bethel (Gen. xxxv. 1), felly y mae yr Ys-
bryd yn annog y Cristion i ddyledswydd.

Y cyfryw drugaredd ag a dderbyniaÌ3t

;

cyfod, molianna dy Dduw am dani, tra y
mae yn newydd yn dy gof, ac yn gynnhes
ar dy galon : y mae y cyfryw brofedigaeth

yu gorwedd o dy flaen ; do3 agweddia na'th

arweiuier iddi. Mae cly Dduw yn aros aiu

danat ac yn disgwyl dy ddyfodiad ; dyma
amser cyfaddasi ti dynu o'r neillduigyunal
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cymJeithas âg ef, a thalu ymostyngiad iddo.
Yn awr, paufyddo y Cristion yn ysgwyd
ymaith y cyunhyrfiadau hyn, ac heb dder-
byn yr amnaid a ddyry ef'e ; oud o bryd i

bryd yu esgeuluso ei gyughor ac yn colli yu
ei gydnabyddiaeth â Duw, er ei rybuddion
hyn, y mae yn cael ei ddwys anfoddhao.
Ydyw, ac o achos y dirmyg y mae yn ei
gael, y niae yn rhoddi heibio alw ac vn gad-
ael yr enaid dros amser, hyd oni byddo i'w
abseunolleb a'r canlyniad athrist o hyny, ei
ddwyn i weled ei ynfydrwydd, a pheri iddo
groesawu ei gynnygiadau yn fwy caruáidd
am yr arnser i ddyfod. Fel hyn y gadaw-
o.l l Crist y d Jyweddi, pan na fynai godi o'i
gwely wrth ei alwad ; a rhaid iddi gerdded
llawer cam blinedig cyn cael golwg arno
mwy: Cmi. Sol. v. 2—8. Mae yu gyfiawn
i DJuw godi pris ei drugaredd pan fd lom
ni yn ei gwrthod ar gynuyg îs. Teirgwaith
y mae Crist yn galw ar ei ddisgyblion cysg-

Jyd i wylio a gweddio, rhag eu myned°i
brofedigaeth

; ond mewn cwsg y mae yn eu
cael bob tro y daw atynt : pa beth wedi
hyny ? Yn ddiau, y mae yn peri iddynt
gysgu bellach (Mat. xxvi. 45), fel pedywel-
asai, Cyrnm-rwch eich ffordd, ac eJrychweh
pa beth fydl y canlyniad. Yn wir,'buan y
gwelsaut, er eu gofid, o blegid hwy oll a
syrthiasant yn ebrwydd i'r brofedigaeth
liono, y darfuasai i'w meistr mewn pryd nnr
addas at eu cyffroi hwynt at ei rhao-fiasuu
trwy weddi. A hyn a'u deffrôJ J hyó?adref.

3ydd. Trwy ymfalchio yn ac ar y cyn-
northwyon y mae yn eu rhoddi. M ae baích-
der yn bechod a wrthwyneba Daw, pa le
bynag ei cyferfydd : o herwydd y mae yn
bechod syJ I yn ymryson â Daw ei hun àm
y wal. Mae yn bryd i'r Ysbryd droi ei
gefn, p\n osoder ei dý uwch ei ben : y mae
yn ei gymmeryd fel rhybudd iddo ymadael,
pan fyddo yr enaid ya ei godi ei hun i'w
eisteddfa. Os na chaiff efe anrhydedJ y
gwaith, ni fyn efe foJ â llaw ynddo. Yu
awr, y mae y dyn balch yn gwneuthur yr
Ysbryd fel îs-was iddo ei hun : y mae yn
defnyddioei ddoniau ef at ei godi ei hun i

fyny. Tair ffordd y mae balchder yn ei
ddangos ei huu mewn gweddi ; a rhaid ei
wrthsefyll yn y cwbl, os mynwn gael cyf-
eillach yr Ysbryd:—

(laf.) Pan ifyddo y creadur yn cyfrif
gwaith yr Ysbryd id lo ei hun, ac yn gosoJ
ei enw ei hun ar y ddyledswydd, lle y dvl ai
adief Duw; yn debyg i Caligula, a osoJ.» Id
luu ei ben ei hun ar ddelw Iupiter. Yn
lle bendithio Duw am ei gynnorthwyon, ymae yu ei foli ei huu, gan ùchel dybio am
ei ddoniau ei hun, ac ymloni yn yr helaeth-
ìad oeJJ ganldo mewn ymairoddion a
serchiadau yn y ddyledsw/dd. LlaJraì
amlwgywhyn: pechod v dylai pob enaid
grasol grynu rhagddo. Mae vsbeilio eglwys
yu ysgelerder mawr. O ! beth ynte yw ys-

beilio yr Ysbryd ? "Byw vdwyf (medd
Paul), etto nid myû ;" Gal. ii. 20. " Mi a
lafuriais yn helaethach na hwynt oll ; ac
nid myfi chwaith, oud gras Duw yr hwn
oedd gyda mi ;" 1 Cor. xv. 10. Fel hyn
y dylesit ti, Gristion, ddywedyd : — Mi
aweddiais, etto, nid myfi ; mytì a lafur-
ìais ac a ymdrechais, uid myfi chwaith, ond
Ysbryd Duw yr hwn oedd gyda mi. Na
fola mo honot dy hun, oud yn isel yn y
llwch, rhyfedda ras, a rhyngiad bodd Duw,
sydd yn helpio y fath greadur tlawd a thi.
Dyma Dafydd: "Psvy ydwyf fi, a phwy
yw fy nihobl i, fel y caem ni rym i offrymu
yu ewyllysgar fel hyn ? canys oddi wrthyt ti

y mae pob peth, ac o'th law dy hun y rhoisom
i ti ;" 1 Croii. xxix. 14. Mae y goruchwyl-
ìwr hwnw yu haeddu ei droi o'i swydd
sydd yu ymffrostio o arian ei feistr feì yr
eiddo ei huu.

(2il.) Pan elom i ddyledswydd mewu
hyder ar y douiau a'r gras a dderbyuiasoiu
gynt, ac heb gydnabod ein hymddibyniad
ar DJuw, trwy ymJreiglo arno am gyu-
northwy adnewydJol ar ol eiu hymbarotoad.
Ac megys y mae yn rhaid i ni weddío yn yr
Ysbryd, felly y mae yn rhaid i ni ofyu ara
d ino, fel y gallom weddio trwyddo :

" Pa
faint mwy y rhydd eich Tad o'r nef yr Ys-
bryd Glân i'r rliai a ofyno ganddo ?" Lilg
xi. 13. Ac nid gofyn unwaith am byth
wua y tro : ti elli fod yu caeleigynuorthwy
y boreu, a bod hebJJo y nos, oddi eithr dy
foJ yn gofyn drachefn yn ostyngedig ara
dauo. Cliwi a wyddoch y modd y trimwyd
Sam^on, pan ddywedodd, "Af allan y waíth
hou fel cynt;" B tm. xvi. 20. Och ! druau.
wr, yr oedd yr h.dynt wedi newid

;
yr oedd

yn wan fel dwfr
; yr oedd yr Ysbryd wedi

cilio, a'i nerth wedi mynedì'w ganlyn. Fe
fyn Duw i ti, O Gristion ! wybod fod agor-
iad dy galou yn crogi wrth ei wregys ef, ac

^

nid wrth yr eiddot dy hun, fel y gellit ei

I

hagor a'i helaethu wrth dy ddymuuiad.
i CydnebyddDJuw, a'i Ysbryda'thgynuorth-
wya

; ond ymddiried i'th ddeall dy hun, a
dyna ti yn sicr o godwm. Pan fyddo balch-
der ym mlaen, y mae cywilydd ar ol ; 03
bydd balchderynnechreuady ddyledswydd,
bydd cyvyilydd yn ei diwedd.

(3ydd.) Pan bwysom ar ein gweddîau, yn
lle yn gwbl ar eiriolaeth Crist am wrandaw-
ìa 1 a derbyniad. Balehder tra amlwg yw
hyn, a difrlad mawr ar anrhydedd Crist.Mae Daw yn wir yn derbyn neu yu cym-
meradwyo y saint mewn gweddi ; etto,
nid am eu gweddi, ond er mwyn Crist. Yn
awr, gellwch fod yu sicr na fydd i'r Ys-
bryd, cenadwr Crist, byth roddi ei gvm-
mhorth i ysbeilio Crist o'i ogoniaut.* JPan
fyd<lo efe yu dy helpio i weddío, pe gwran-
dewit ar ei lais, ti elli ei glywed yn dy alw
allan o honot dy hun, a'r hyder yn dy
weddiau, i bwyso yn gwbl ar gyfryngdod
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Crist. Os gwnei gam cl Christ. vr wyt yn
sicr o dristau ei Ysbryd.

PENNOD XIV.
Y ddyledswydd o wylio yn cael ei hagor ; a pha

ham y dylai ddilyn ein gwedd/au.

"A bbd yn wyliadwrus at hyn yma f Eph. vi. 12.

Y mae y geiriau hyn yn cyflwyno i ni y
bummed gangen yng nghyfarwyddyd

_

yr

apostol am weddi. Gellir ei galw yn wyliad-

wriaeth, neu lu gosgordd, i warchadwgweddi.
Y mae gweddi i'r saint, fel y gynau mawrion
i fyddin, o ddefnydd mawr i'w hamddiffyn,

ac o rym nid llai i niweidio eu gelynion ; ac

am hyny yn gofyn gosgorddiu cryfach o'u

hamgylch, rhag eu cymmeryd oddi arnynt,

neu eu troi i'w herbyn gan eu gelynion.

dosb. i. -

Yn awr, y gosgordd-lu y mae Ysbryd
Duw yn bennodi yma i'r ordiuhâd fawr o

weddi yw gwylio:*"gan fod yn wyliadwrus

at hyn yma." Y mae gwylio priodol, ac

aninihriodol, llythyrenol, neu ynte traws-

fudol. Gwylio, mewn ystyr lythyrenol,

sydd yn ymgyffroad o eiddo y corph—yn
briodol nis gellir dywedyd ei fod yn gwylio,

ond am yr hyn sydd yn ddarostyngedig i

gysgu, ac felly y mae y corph, nid yr enaid.

Gwylio fel hyn mewn gwedd grefyddol, yw
nacau cwsg i'n cyrph, fel y gallom dreulio y
CAvbl, neu ran, o'r nos, mewn ymarferiadau

duwiol. Fel hyn yr oedd yr ìuddewon yn
cadw nos y Pasc yn sanctaidd : Ecsod. xii.

42. Ein Hiachawdwr a dreuliodd y nos yn
fynych mewn gweddi : Mat. xiv. 23, 26, a

38. Ni a gawn Paul yn troedio yn llwybr

eifeistr: "mewn gwyliadwriaethau, mewn
ymprydiau ;" 2 Cor. vi. 5. Llawer tameid-

yn o felus-fwyd ysbrydol a gafodd enaid

Dafydd dduwiol, pan fyddai ereill jn cysgu

yn eu gwelyau :
" Megys â mer ac â brasder

y digonir fy enaid
;
pan y'th gofiwyf ar fy

ngwely; myfyriaf am danat yn ngwyliad-

wriaethau y nos ;" Salm lxiii. 5, 6. I enaid

duwiol, ac ar achosion neillduol, tra y goch-

elir coel-grefydd, ac yr edrychir at iechyd,

diammheu bod gwylio fel hyn i weddîau,

nid yn unig yn weddus, ond yn hyfryd.

Medd Awstin: "Y mae gwyliadwriaethau

yn troi yn wleddoedd ysbrydol, os na bydd-
ant niweidiol i iechyd, ac os treulir hwynt
mewn darllen, gweddîo, a chanu Salmau."

Enaid dedwydd a all fel hyn ymlithro yn y
tywyllwch i freichiau ei Anwylyd, a gwylio

yn dduwiol, tra y mae ereiíl yn gwylio i

ddrygioni, neu yn ymlenwi â phleserau

bryntion. Y Cristion yw y dyn ; enaid yr
hwn a lenwir, fel cnu Gideon, â gwlith a
dylanwadau y nefoedd uwch law ereill.

Ond yn ail, Y mae gwylio i'w gymmeryd,
mewn ystyr drawsfudol, am wyliadwriaeth

yr enaid. Hyn yn benaf a olygir ynia, ac

mewn ysgrythyrau ereill, lle ein gorchymyn-
ir i wylio : Marc xiii. 35 ; l Thes. v. 6 ; l

Pedr v. 8; JDad. xvi. 15, a llawer yn
chwaneg. Yn awr, ni a ddeallwn yn welî

pa ddyledswydd a osodir ar y Cristion, dan

y gair hwn, gwylio, os ystyriwn pa beth yw
gwylio corphorol

; y mae yn cyunwys dau
beth, bod yn effro ac yn gweithio. Pan
fyddo dyn yn deö'roi yn y nos, i ddilyn rhy

w

orchwyl, y mae y cyfryw un yn wir yn
gwylio. Dyn a fyddo heb gysgu yn y nos,

etto i ddim diben, o ran dim gorchwyl sydd
ganddo i'w gyflawni, gellir dywedyd ei fod

yn effro, ond nid ei fod yn gwylio ; canys y
mae hyn yn perthyn i ryw wasanaeth a

fyddo í edrych ato. Y modd hyn y dy wedii
am y bugeiliaid, eu bod "yn gwylied eu

praidd liw nos" (Luc ii. 8), ac am y disgybl-

ion yn " gwyiied gyda Christ," pe gallasent

eistedd i fyny i weini arno y nos o tìaen ei

ddioddefaint : Mat. xxvi. 40. Felly, i'r

Cristion wTylio mewn ystyr ysbrydol, rhaid

i'r enaid fod yn effro o gwsg pechod, yn nos

y byd hwn, fel y gallo gadw cadwraeth yr

Arglwydd, a gwneuthur y gwaith a osodir

arno megys Cristion. Yn awr, gan fod

gweddi yn un prif orchwyl sydd ganddo i'w

ddilyn, a bod yn gwbl ddyfal ynddo, am
hyny y mae gwylio a gweddio mor fynych
yn gyssylltiedig : Mat. xxvi. 41 ; Marc xiii.

33 ; Col. iv. 2 ; 1 Pedr iv. 7. Wrth drin y
ddyledswydd hon o fod yn wyliadwrus i

weddi, dangosaf— 1. Pa ham y mae yn rhaid

i'r Cristion wylio i wedd'io. 2. Ym mha
bethau y mae y ddyledswydd o wyliadwr-
iaeth, mewn perthynas i weddi, yn gynnwys-
edig. 3. Mi gaf osod ei orchwyl gwylio

i'r Cristion, drwy roddi iddo ychydig
gynghor a chynnorthwy tuag at ei barhaus
gyflawniad o'r ddyledswydd hon o wyliad-

wriaeth ; o herwydd nid gwaith dros amser
ydyw, ond dros ei holl fywyd.

1. Pa ham y mae yn rhaid i'r Cristion

wylio i weddio ?

DOSB. II.

laf. O herwydd mawr bwys y ddyled-

swydd o weddi. Nid yw y Cristion yn cyf-

arfod yn ei holl fywyd âg un gorchwyl o
ddwysder a phwys mwy nag yw hwn o
weddi, a hyny niewn perthynas i Dduw, neu
iddo ei hun. Yn gyntaf, Mewn perthynas

i Dduw. Gweithred o addoliad crefyddol

ydyw gweddi
;
ynddi y mae i ni yn ddigyf-

rwng a wnelom â'r Duw mawr, at yr hwn
yr ydym yn nesau. Yn awr, y mae crefydd

mor dyner a'r llygad; nid peth ydyw i

chwareu â hi, nac i'w thrin heb ystyriaeth a
gofal mawr. Y mae gweddi yn waith rhy
gyssegredig i'w gyflawni rhwng cysgu a
deffro—â llygad trwm, neu â chalon hepian-

us. Am hyn y mae Duw yn cwyno: " Nid
oes a alwo ar fy enw, nac a ymgyfyd i ym-
aflyd ynof ;" Esa. lxiv. 7. Nid yw efe yn
ei chyfrif yn weddi. lle byddo y galon heb
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ymgyfodi a deffro. Mewn un ffordd nis
gallwn roddi aurhydedd, neu ddianrhydedd,
mwy i Dduw nag mewn gweddi. O ! ynte,

y modd ?y dylem ni wylio i'r ddyledswydd
hon! Drachefn, mewn perthynas i ni ein
huuain; am fod ein hymddygiad raewn
gweddi yn sicr o ddwyn ei effeithiau i holl
ranau ein buchedd. Fel y byddo dyn yn y
ddyledswydd hon, felly y mae yn debygol i

fod yn y lleill oll. Os diofal inewn gweddi,
yna ysgafn wrth wraudaw, a phenrydd yn
eirodiad; caiffbrofiei fod yn aflwyddo er
ei holl ffyniant, yn cael ei faglu yn ei holl
fwyniant

; yn cael ei faeddu gan bob profed-
igaeth, a'i anohrefnu gan bob cystudd a'i

cyferfydd. A'r rheswm am hyn "oll ydyw,
am mai oddi wrth Dduw y mae ein holí
nerth, i wneuthur a dioddef. Yn awr, y
mae Duw yn cyfrauu ei gynnorthwy i'w
blaut raewn ffordd o gymmuudeb â hwynt;
y maent yn gofyn, ac y maent yn derbyn ; y

n

ceisio, ac yn cael
; yn curo, a thrysor tru-

garedd yn cael ei agor iddynt. Gweddi
yw y ddyfr-ffordd, ar hyd yr hon y raae ffrwd
dwyfol ras, bendith a chysur, yn ilifo oddi
wrth Dduw, y fíynnon, i lestri eu calonau
hwynt. Argeuw'ch y ddyfr-ffordd, a dyna y
ffrwd yn cael ei hatal. Os ni wna y cylla
dreulio yr ymborth, y mae yr aelodau oll yu
colli eu maeth. Os palla y fasnach yn y
siop, tlawd a fydd y fywoliaeth yn y t.

2il. Y mae gwyliadwriaeth o bwys mor
fawr i weddi, ag yw gweddi i'n holl ddyled-
swyddau ereill. Ni ddichon un ddyledswydd
gael ei chyflawui yn dda heb weddi, na
gweddi heb wylio ; o blegid nid gweddi, ond
gweddi o anadliad sanctaidd ysbrydol, a
fydd yn effeithiol ; a hyn nis gall fod pan
fyddo y Cristion oddi ar ei wyliadwriaeth.
Os ceir ef yn hepian, a'i rasusau mewn hun,
nid yw efe yn fwy addas i weddi'o, nag
yw dyn a fyddo mewn cwsg i weithio. Pa
waith bynag a fyddo gan ddyn, y mae cwsg,
pan ddel, yn rhoddi diwedd arno. Cwsg
yw gwastadydd mawr y byd; y mae yn
gwneuthur pawb yn gyffelyb. Y gr cryf,
tra yn ei gwsg, y raae raor ddiallu i araddiíìÿn
ei hun rhag gelyn ag yw y plentyn. Y
cyfoetliog a'r tiawd, yn eu cwsg, cyffelyb
ydynt ; nid yw y gr raawr yn mwynhau ei

etifeddiaeth, ddim mwy na phe byddai heb-
ddi. Ac feJly y Cristion, tra y byddo ei ras-
usau yn cysgu, nid yw oud tebyg i un arall
sydd heb ddim gras—fy meddwl y w, o ran
yr arferiad presennol o honynt— efe a weddia
fel y gwnai dyn auianol, heb fwynhau Duw,
ddim mwy na hwnw yn y ddyledswydd.
O! mor alarus o beth yw hyn! Ac etto,

mor dueddol ydym i roddi lle i'r cysgad-
rwydd hwn mewn gweddi ! Mae yn llithro

ar yr enaid heb yn wybod iddo, fel y gwna
cwsg ar y corph. Mae y galon wedi diangc
cyn i'r Cristion ond prin ddiruad. O hyny
niwy yw yr angen i ni wylio ar yr achos.

3ydd. Am fod Satan y fath wyliwr yn
erbyu gweddi, y mae hyuy yn galw am i'r
Cnstiou wylio i wedciio. Pa le y dvlai y
y wyliadwriaeth gryfaf gael ei gosod, ónd lle

y gwna y gelyn ei ymosodiad glewafî
Gweddi yw y gwrthglawdd y raae yn curo
arno, gan yingeisio â'i holl ryrn i guro y
Cristion allau o houo, am y gyr yn dda
raai oddi yraa y daw yr ergydion a wna y
niwed mwyaf iddo. £i ruthrau ereill yn
erbyu y CYistion a wneir ar y bwriad o
"rwystroei weddiau ;" ìPddrül 7, fel y
rhuthra gelyn ar un cwr o ddiuas, i dynu y
milwyr o fau arall, lle y mae efe yn benaf
yn bwriadu dyfod i mewn. Yn wir, nid yw
yr enaid byth yn syrthio yn gwbl i'w ddwy-
law ef, nes y taflo i fyny y ddyledswydd
hon: "Gweddiwch fel nad eloch i brofedig-
aeth." Ambell waitb, ar ol i'r ddinas gael
ei chymmeryd, y mae y gelyn yn cael ei

guro yn ol gan y rhai a fyddo yn y castell,

ar ben uchaf y ddinas. Mae gweddi yn
debyg i gaslell o'r fath ; nid oes gau y Crist-
ion, weithiau, ddim wedi ei adael ond ys-
bryd gweddi ; ac â hwu y mae yn curo y
diafol yn ol allan o'r holl leoedd a ennillodcl,
ac yn gwasgu o'i ddwylaw ei fuddugoliaeth-
au newydd gaíìael.

:

PENNOD XV.
Yn danr/os ym mha bethau y mae dyìedswydd y

Cristion o wylied i wedd'io yn yynnwysedig.

Yr ail beth a addewais oedd dangos< pa
fodd y mae i'r Cristion arfer ei wylîadwr-
iaeth mewn perthynas i'r ddyledswydd hon
o weddi. Cymmerwch hyny dan y tri phen
canlynol :— 1. Y raae efe i wylio cyn gweddi.
2. Mewngweddi. 3. Ar ol gweddi.

DOSB. i.

1. Y mae efe i arfer ei wyliadwriaeth cyn II

gweddi ; a hyny
laf. Trwy wylio am yr amser cyfaddas i I

weddi'o. Nisgallwn fod bob amser ar ein
|

gliniau. Y mae modd i ui fod yn gwasan-
aethu Duw trwy gydol y dydd; ond nid yn
ei addoli felly. Dyledswydd yw hon sydd yn
gofyn rhyw brydiau gosodedig i'w hym-
arfer. Yn awr, y mae yn ddyledswydd ar-
nom wylio am ainser gweddi, fel y gwna y
marsiandwr am awr y cyfuewid-dý—y raae
yn trefnu ei achosion ereill fel na byddo
raewn un modd golli hono. Fel hyn y dylai

y Cristion ymeguio i drefnu ei achosion yn-
tau, fel na chattö ei addoliadau eu cau allan
na'u cyfyng-wasgu o ran amser, trwy ei an-
narbodaeth ef, uac ychwaith ormesu ar ei

ddyledswyddau rheidiol ereill. -Llawer
plentyn glâu a gollir drwy enedigaeth an-
nhymmig, a Uawer dyledswydd dda syddyn
cael ei hauafu trwy ei chyiiawni allan o ani-
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fanwl arno ei hun yn ei holl rodiad. Yn
gyntaf, Trwy ochelyd pob peth a ddichon

Ualogi ei gydwybod, ac felly ei anaddasu i

gyroniundeb â Duw. Fel hyn yr oedd i'r

otfeiriad wylio arno ei hun rhag cyffwrdd

â dim aflam Yr oedd Duw trwy hyny yn
dangos y mn efe i'r rhai hyny fod yn
sanctaidd yn eu bucheddau, a nesant ato ef

yn uyledswyddau ei addoliad. Yn ail, Trwy
ofal duwiol i gratfu ar, a chadw mewn cof

droion hyiiotaf rhagluniaeth Duw tuag ato;

ac hefyd agwedd ac ymddygiad ei gaion ei

hun túag at Dduw yn yr holl araser cyf-

rwng rhwng gweddi a gweddi. Y mae y
diffyg o'r rhan hon o wyliadwriaeth yn
achos o'n bod mor sychlyd a diafael yn
ngliyflawniad y ddyledswydd. Nid rhyfedd

fod hwnw yn fyr o faterion yn ei weddi y
nos, ac yn rhedeg drosti mewn modd di-

sylwedd, a esgeulusodd drysori yr h.yn a

basiodd rhwng Duw ac yntau ar hyd y dydd.

Er nad yw y gweinidog ar waith yu llunio

ei bregeth ar hyd yr wythnos, etto, wrth
sylwi yu ei yraaiferiadau ereill ar yr hyn a

ddichon fod yn ddefnyddiol iddo yn y gwaith

hwnw, y mae yn cael gafael niewn aml am-
naid a fydd yn gynnorthwy iddo pan el yn ei

chylch. Y cyfryw gynuorthwy a gaiff y
Cristion at weddi, drwy gadw cof o hynod
ragluniaethau Duw tuag ato, ac o'i ymddyg-
iad ei hun danyntj fe fydd i'r rhai hyn ei

addurno â defuyddiau rheidiol i'r gorchwyl.

Y mae y pwrs yn llenwi tra y mae y buch-

od yn pori, neu yn cnoi eu cil ; ac felly yn
rhoddi llaeth yn helaethach pan eu godrèir

y nos. Yn ddiau, yn debyg i hyny, y
Cristion hwnw sydd raid iddo fod yn fwyaf

blith a helaeth yn ei erfyniadau wrtli orsedd

gras, a fu yn llenwi ei galon ar hyd y dydd
â myfyrdodau addas a chynnorthwyol i'r

ddyledswydd. A ddymunai efe fendithio

Duw? Y mae ganddo wrth law, yn nghof-

lyfr ei feddwl, y cynnaliaethau, y gwaredig-

aethau, a'r cynnorthwyon a gafodd gan
Dduw ; tra y mae un arall wedi colli y cwbl,

o ddiffyg eu nodi i lawr yn y dalenau hyn.

À ä efe i gyfaddef pechodau y diwrnod;
ebrwydd y geilw i gôf, " Ym mysg y rhai

hyn, a'r ríiai hyu, mi a anghofiais fy hun, ac

aleferais yn fyrbwyll â'm gwefusau ;
yn y

mwyniant draw gwelais fod fy nghalon yn
anghymmedrol—dyma ddyledswydd aadow-
ewaisheibio; adacw un y bûm ddiofal ac

esgeulus wrth ei chyflawni." Yn awr, y
fath gynnorthwy rhyfeddol sydd gan y cyf-

ryw, uwch law un arall, sydd yn rhodio ar

antur, i gael ei enaid i hwyl doddedi^, ym-
ostyngol ! Y mae y llygad yn effeithio ar y
galon ;

presennoldob y gwrthddrych yn
cynnbyriu y serch. Y mae golwg ar elyn

yn cyffroi digofaint, felly goiwg ar gyfaill

anwyl yn cynnhyrfu cariad, ac yn rhoddi
dyn mewn ílon syndod disymmwth, er na
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buasai efe, fe allai, yn meddwl am dano, oni

buasai iddo ei weled. Pa fodd y gallant

hwy alaru yn yr hwyr am bechodau y
diwrnod, y rhai nid ydynt-yn eu cotìo mwy
na Nebuchodonosor ei freuddwyd ? Yn
drydydd, Trwy yr arferiad mynych o saeth-

weddiau. Nid yw hwnw yn gwylio i wedd-
io, nad yw un amser â'i feddwl ar Dduw,
ond pan fyddo ar ei liniau ; o herwydd trwy
hir-ymarfer yn ei anghydnabyddiaeth â
Duw, y mae yn ei anghymmhwyso ei hun i

bob nesâd mwy arbenig at Dduw. Mae hir

ynipryd yn gwanhau y chwant i fwyd.

Caitf y Cristion broíi, po mynychaf y byw-

ioger ei ysbryd á'r llymeidiau bychain hyn,

a'r aml brawf byr yma, o'r nef, mwyaf a alí

efe ei yfed pan ddelo at ei bryd o weddi
foreuol a hwyrol. O herwydd yu y modd
hwn fe'i cedwir rhag ymserch fydol, sydd yn
trwm lwfrhau y galon; a chaiff hefyd ei

dymnieru a'i barotoi at gymmundeb mwy
neillduol â Duw. Y mae y rhodfeydd byr-

ion hyn, o'u mynych arfer, yn cadw yr enaid

mewn anadl at daith hwy.
DOSB. II.

2. Ehaid iddo wylio mewn gweddi. Nid
digon yw gwylio y pientyn i'w gael i'r ys-

gol, ond rhaid i lygad y meistr ei wylio yno
hefyd. Bod yn segur yn yr ysgol sydd cyn
waethed a segura allau o honi. Da yw dy
waith, Gristion, i wylio arnat dy hun o flaen

gweddi, ac edrych am beidio esgeuiuso y
ddyledswydd ; ond, a droi di dy gefn yr awr
hon wrth ddrws yr ysgol ? Diau, os felly, ni

fydd dy holi ofal o'r blaen ond i ychydig

ddiben. Yn gyntaf, Ehaid i ti wylio dy
ddyn oddi allan, a'i ddeffroi o gwsg a diogi.

Üs bydd y corph mewn gweddi yn llygad-

trwm, rhaid bod yr enaid yn droed-trwm.

Y mae y pin yn syrthio o law yr ysgrifen-

ydd, pan syrthio efe i gysgu. " Owyliwch
a gwedd'iwch," medd Crist wrth ei ddisgybl-

ion
;
gwryddai nas gallent wneuthur y gwaith

hwn dan hepian. Etto, y fath nifer a wel-

wn ni, ar amser gweddi, yn ein cynnulleid-

faoedd, mor beli oddi wrth wylio—^yn yr

ystyr hon—fel y maent yn gwahodd cwsg i

ddyfod arnynt, drwy osod eu hunain mewn
agwedd ddioglyd ! Yn sicr, gyfeillion, y mae
cymmundeb â Duw yn werth cadw ein llyg-

aid yu agored. Ychydig y mae y cysgadur-

iaid hyn yn ei feddwl pa fath ddirmyg a
fwriant ar Dduw a'i ordinhâd. Ehyfedd
genyf fod neb yn gallu cysgu yn addoliad

Duw, ac heb freuddwydio am dân uffern.

ünd nid digon yw cadw y llygad yn effro,

os gadewi iddo wibio : "Tro heibio fy llygad

rhag edrych ar wagedd," medd Dafydd, " a
bywhâ fi yn dy üÿrdd;" Salm cxix. Yn
ail, Ehaid i ti wylio dy enaid mewn gweddi.

Gwylia ar ei amcanion a'i ddibenion, rhag

ei fod yn annelu heibio i'r nôd ; edrych

hefyd pa nerth a grym a ddyry dy enaid at

y gwaith. Y mae ein gwedaiiau yn aflwyddo
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wrth saethu yn fyr, yn gystal ag ar yr.
Mewn gair, rhaid i ti gadw dy galon yn dra
diesgeulus o ddechreu y ddyledswydd i'w
diwedd; onid e, hi a ymlithra oddi arnat
yn ddiarwybod i ti. Och ! mor fynych y
mae ein heneidiau yn dechreu yniddiddan â
Duw, mewn gweddi, ac yn ddisymmwth yn
syrthio i ddadwrdd â'r byd ! Yn awr, yr
ydym yn wresog wrth y gwaith, a'n serch-
iadau â llawn gri yn tyn-ddilyn ar ol Duw

;

ond yn y man yn colli y sawyr, ac yn oeri
yn y gwaith. Yr oedd Dafydd dduwiol
yn deiinladwy o liyn ; ac am hyny y cawn
ef, ar ganol y ddyledswydd hon, yn erfyn
help gan Dduw i alw ei galon wibiog yn ol

:

"Una fy nghalon i ofni dy enw;"' Salm
lxxxvi.

DOSB. III.

3. Y mae y Cristion i wylio ar ol gweddi.
laf. Trwy alw ei enaid i gyfrif am y ddy-
Jcdswydd, pa fodd ei cyflawnwyd ganddo.
Y mae Duw ei hun, ar ol gorphen ei weith-
redoedd o greadigaeth, yn edrych yn ol
arnynt: "A gwelodd Duw yr ìiyn oll a
wnaethai ;" Gen. i. 31 ; hyny yw, fe gym-
merodd olwg ar ei orchwyl, fel y gwnai
celfyddydwr ar ryw ddarn o'i waith. mae
wedi rhoddi y ddawn i ninnau oll i fedru
adystyried ein gweithredoedd, ac y mae yn
edrych am i ni ei defnyddio ; ie, y mae yn
achwyn ar y rhai nad ydynt yn ystyried eu
fFyrdd a'u gweithredoedd. Y mae aml
ddyledswydd yn ymddibynu ar hyn. Yr
hwn nid edrych yn ol, pa fodd y gweddîodd,
a all efe ymddarostwng am y pechodau oedd
yn ngln wrth ei weddi ? Ac a faddeu Duw
yr hyn nid oes ar y dyn chwant ei wybod
tuag at ddangos ei edifeirwch am dano ? Neu
a wellhâ efe y beiau hyny, yn y weddi nesaf,

y rhai nis canfu yn y weddi o'r blaen ? Na
wna; yn hytrach fe'u chwanega. Ni raid
i ni ddyfrhau chwyn ; os cânt ond eu gadael
yn llonydd, dyna ddigon at eu tyfiant. Felly
yr enaid diog, bnan y ceir ef wedi tyfu yn
wyilt, a'i orchuddio â'r pechodau hyny
mewn gweddi, y rhai o'r diwedd a dagaut
rym ysbryd gweddi o'i fewn. Yn ail, Trwy
sylwi beth yw canlyniad ei weddi. Fel y
mae efe i edrych yn ol, i weled y modd y
gweddiodd, felly ym mlaen hefyd, i sylwi pa
attebiad y mae yn ei gael o'i weddi. Gwedd-
îo heb edrych beth a ddaw o'n gweddi, sydd
ffolineb mawr, aphechod nid bychan ; tebyg
i blant yn taflu ceryg i afon, heb ddisgwyl
eu gweled byth mwy. Beth yw hyn ond
cymmeryd enw Duw yn ofer, a chellwairâg
ordinhâd sydd yn sanctaidd a chyssegredig ?

Etto fel hyn, ysywaeth, y mae llawer yn
curo wrth ddrws Duw, fel plantos segur
wrth yr eiddom ninnau, ac yua yn diaugc
at y byd, megys hwytliau at eu chwareu, ac
heb feddwl dim mwy am eu gweddiau.
Neu fel Pilat, a ofynodd i Grist, Beth yw
gwirionedd? ac ar hyny a aeth allan at yr

Iuddewon, gan anghotìo yr hyn a ofynoddj
Nid y fath neges wael 'oedd gwedd'io gai
Dafydd: "Yn fore, Arglwydd, y clvwi fJ
ilef

;
yn fore y cyfeiriaf fy ngweddi atat, aJ

y r edrychaf i fyny ;" Salm v. 3. Yn gyntaft J
mae yu ofalus am annelu yn uniawn y saetlí
lion o weddi, wrth ei hanfon â chenadwrl
i'r nef, "Cyfeiriaf fy ngweddi atat." Ynal
nid llai yw ei of'al ara graffu pa le y disofl
ei saeth, a pha atteb a roddir iddi, edrvcha;|
i fy^y; yr hyn a gynnwys yr un peth a'il

ymadrodd hwnw (Scäm lxxxv. 5) : "Gwnfl
dawuf betli a ddywed yr Arglwydd ;" hvnj
yw, "wrthyf fí," yu atteb i'r wedd"i
wnaethai efe yn y geiriau nesaf o'r blaenj
"Dangosini, Arglwydd, dy drugaredd
dod i ni dy iachawdwriaeth." Wedi
marsiandwr anfon ei long i'r môr, y mac ynj
ymofyn yn y gyfnewidfa ar ei hol, i gael|

gwybod a gyrhaeddodd hi ei phorthladd, á
yw hi ar ei iFordd yn ol, a pha fath yw ei

lfwyth. Wedi i'r llafurwr fwrw ei hadj
j
i'r tir, fe rydd dro agos bob dydd i weledjj

I
fodd y mae yn dyfod i fyny. Hyn, Griafc»

ion, y\v bod yn wyliadwrus i weddio, dit»,

' gwyl am attebion g\ved<li. Yr oedd Mor-

|

decai, yn ddiammheu, wedi anfon i îynj

|

aml weddi dros Esther ; ac am hyny, y mae
' yn disgwyl wrth borth y brenin, gan edrydb

|

pa atteb a roddai Duw iddynt yu ei rag»

luniaeth.

i gadw ei

Cyniraer-

PENNOD XVI.
Gwyliadicriaeth y Cristion yn cael ei gosod iddo o

amyylch gweddi ; neu gynghor pa fodd <**

gosod.

Y tryoydd peth a addewais oedd helpio
Cristion i osod ei wyliadwriaeth, neu rod
iddo rai cyfarwyddiadau pa fodd
galon mewn agwedd wyliadwrus.
wch hyn yn y pethau a ganlyn.

DOSB. i.

laf. Na achlesa un pechod gwybyddusyn
dy fynwes. Mae gan bechod ddau eil'aith

gwrthwyneb ar y gydwybod, a'r ddau yn al-

aethus ddigon. Mae naill ai yn gor-frawychu

y gydwybod, ai yu ei syfrdauu a'i hurtio; y
mae yn tori ar heddwch yr enaid, neu ynl
dwyn ymaith ei deimlad—yr olaf yw jfl

mwyaf cyfFredin. Os caifF y diafol ondl
rhwbio dy arleisiau â'r opiwm yma, ti a|

fyddi mewn perygl o syrthio i'r hun-glwyfl
o gydwybod ddideimlad, yna ychydig ym-|
gais fydd genyt am weddio. Neu os caelyri

effaith arall a wna arnat, fe fydd dy ofn mor|
fawr ag y\v dy awytld yn awr yn fychan i

weddio.
2il. Gochel bob gormod ymserclîìad ar'yf

creadur. Dyn meddw sydd, o bawb, ynj

anghyramhwysaf i wylio ; cyn gynted ag yri

eisteddo vn ei gadair, dyua hwnw yu cysgu.
[
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'n awr, y mae pob afreolaeth yn y serch yn
ddwdod ysbrydol. Mae Crist yn cyssylítu

ddau ynghyd: "Edrychwch arnoch eich

main, rhag i'ch calonau un amser drym-
iu drwy lythineb a meddwdod, a gofalon

bywyd hwn, a dyfod y dydd hwnw ar-

)cli yn ddisymmwth ;" Luc xxi. 34. Cyng-
m ydyw rhag meddwdod ysbryd, fel na
lelai dydd yr Arglwydd o hyd iddynt yn
fiian ; ac o'r ddau, meddwdod y serch yw
gwaethaf. Dyn meddw yu ei gorph y nos,

mae yn sobr erbyn y boreu; ond dyn dan
•ymlwyth o ofalon neu ymserchiad bydol,

mae yn codi mor feddw ag ydoedd wrth
'wedd ; a pha fodd y gall y fath un wyl-

i wedd'io ? Am hyny yr ydym yn cael y
lau hyn yn fynych ynghyd :

" Gwyliwn a

dwn sobr;" 1 T/ies. v. 6. "Byddwch
br, a gwyliadwrus ;" 1 Pedr iv. 7. Pa
ìth bynag fyddo yr ymserchiad, y mae ei

ighymmedrolder yn dwyn yr enaid i an-

ìymmher, ac yn ei 'anaddasu i weddi. Ai
istwch ydyw? y mae ein Iachawdwr yn
,el ei ddisgyblion "yn cysgu gan dristwch "

'aic xxii. 45), pan ddylasent fod yn gwylio
; yn gweddio. Ai cariad ydyw? hyn a

:ododd Samson i gysgu ar liniau Dalila.

i fedd calon dyn ddigon o le i Dduw a'r byd
îfyd; ni wna serchiadau bydol gryfhau
lai ysbrydol ; y galon a fyddo yn ymdreulio
ewn galar o herwydd croesau bydol, ni

dd ei ffrwd ond gwan pan ddylai y dyn
ylo am ei bechodau. Os bydd gofalon y
rd hwn yn llenwi y pen a'r galon, ychydig
ngais fydd yno am ddisgwyl wrth Dduw i

libenion ysbrydol. Nid rhyfedd i'r meistr
tel ei was yn cysgu yn y dydd, pan ddylai
d ar ei waith ef, os yn eistedd i fyny
[oddesta y bu efe trwy y nos.

DOSB. II.

3ydd. Gwrthwyneba y syrthni ysbrydol
vn, pan gyntaf yr ymlusgo arnat. Haws
v cadw cwsg draw ar ei ddynesâd, na'i

igwyd ymaith wedi iddo gael meddiant a
iwymo y synwyrau. Y mae yr hun-glwyf
na yn dyfod yn lladradaidd arnom, fel y
>s yn nesau o fesur ychydig; gan hyny,
tn ganfyddech ei ddyfodiad, ymgynnhyrfa,
1 y gwnai dyn, sydd ganddo orchwyl i'w

neuthur, neidio i fyny o'i gadair, i ysgwyd
'naith ei syrthni. Yn awr, ti elíi sylwi ar
• ychydig arwyddion hyn o'r haint yma yn
Ifod arnat. Yn gyntaf, Annhueddrwydd

; anewyllysgarwch i ddyledswydd. Os cei

\m, y mae yn proû dy fod yn dechreu
yned yn llygad-trwm. Pan yw gras ar
iihun, nid rhaid wrth lawer o eiriau i wa-
>dd y Cristion ger brojj Duw: "Pan ddy-
edaist, Ceisiwch fy wyneb; fy nghalon a
lywedodd, Dy wyneb a geisiaf;" Salm
|ivii. 8. Oddi wrth dy agwedd swrth, ti

|li benderfynu fod rhyw fygdarth wedi codi
jldi ar dy lygredigaethau, i drymhau a
ìylu dy galon at y gwaith. Un a redai at

y drws, pan yn effro, ar gnoc cyntaf ei an-
wyl gyfaill, i'w ollwng i mewn; fe eill,

rhwng cysgu a deffro, adael iddo sefyli yn
rhy hir. Hyn oedd cyflwr y ddyweddi, ac
a barodd iddi golli cymdeithas ei hanwylyd ;

prawf amlwg o'i bod mewn hun-glwyf, oedd
ei bod mor hwyrfrydig i ddyledswydd; o
blegid dyna y drws y buasai Crist yn ei

chyfarfod ynddo. Yn ail, Ffurfìoldeb mewn
gweddi sydd yn arwydd sicr fod rhyw haint
gysglyd ya crogi wrthyt. Gras yn effro, y
mae yn Uawn bywyd a bywiogrwydd ; o leiaf,

fe dadguddia ei hun drwy wneuthur yr
enaid yn ddwfn deimladwy o'i farweidd-dra
a'i bylni. Y mae yn proti y dyn yn effro,

pan y mae yn adrodd ei freuddwyd a'i helynt
yn ei gwsg ; ac felly yr enaid yn effro, pan
y\v, gyda theimlad a galar, yn cyfaddef ei

farweidd-dra. Yn drydydd, Goruchafiaeth
meddyliau gwibiog. Mewn cwsg, y mae
dychymmyg a thybiau yn rhedeg ac yn
rhwysgo yn ddireolaeth. Os yw dy feddyl-

iau yn cael crwydr-wibio ac ymwasgaru ar
ol ofer bethau, yn amser gweddi, a hyny
heb gerydd genyt, y mae yn brawf fod dy
ras, os ydyw ynot, heb fod yn iawn effro.

DOSB. III.

4ydl. Arfer ddyfalwch cydwybodol wrth
dy alwedigaeth neillduol rhwng prydiau
gweddi. Y rhai a eisteddant i fyny i wylio,

rliaid iddynt gael rhyw waith i'w cadw yn
effro ; nid yw seguryd ond un radd oddi
wrth gwsg. Nis gallaf ü gredu y bydd i'r

neb a segura ddiwrnod gael eigalon yn effro

i weddio erbyn y nos ; o herwydd y mae y
cyfryw wedi byw y dydd hwnw mewn es-

geuìusdra o ddyledswydd sy mor angen-
rheidiol a hon ; a salw a fydd myned at un
ddyledswydd oddi wrth yr esgeulusdra o un
arall. Y mae yn wir genhedlaeth o ddyn-
ion, sydd dan rith gwylio a gwedd'io yn
wastadol, yn cilio i'w mynachdai ac yn ym-
wrthod â phob galwad fydol, fel pe byddai
mor hawdd ymddiosg o'r byd ag yw newid
eu dillad, a gwisgo cwcwll a gn crefyddol.

Ond y mae y byd wedi cael allan fod y lle-

oedd hyn yn gyffredin, nid yn gymmaint yn
dai i weddio, ag yn ffauau i wledda ynddynt
ar eu hysglyfaeth. Pobl sydd yn ymbesgi
mewn seguryd a digonedd o fara, y mae yn
debycach iddynt gael eu hysu gan loddest a
chnawdolfryd na chan sel a duwiolfryd. Y
mae yr awyr pan fo yn llonydd yn tewychu
ac yn llygru

; y mae ysbrydoedd ein cyr]>h

yn cael eu pylu trwy ymorphwys ; ac y mae
ar yr enaid gymmaint o eisieu chwimiad ào
ymarferiad ag un o'r rhai hyn. Mevui
gorchwylion ysbrydol, nis dichon ddal allan

ìieb aml ddysbaid; am hyny y mae Duw
wedi trefnu ein galwedigaethau neillduol fel

adgyfneithiad i'n dyledswyddau ysbrydol,

yn unig bydded ein gofal am beidio bod yn
ormodol ynddynt. Dichon yr un peth ein

bywiocau a'n gwanhau ; ein deffroi a'n gosod
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i gysgu. Nid oe9 dim atteg well i'n dyled-
swyddau crefyddol na cuyflawuiad tì'ydd-

lawn o'n galwedigaetliau neillduol ; na diiu

attalra gwaeth ar ysbryd gweddi na hyn,
pan ei dilynir yn anghymmedroL Y niae yi

un olew yn porthi y lâmp ac yn ei bodiìi,

03 tywelltir ef i mewn yn ormodol. Del-

iwch y ganwyll un ffordd ac y niae y gwír
yn maethu y fflam ; trowch hi â'r pen arali

i fyny, ac y mae yn ei diüodd.
5ed. Cadw deinüad o'th angenion ys-

brydol. Megys y mae llawuder yn tueddu

y corph i gysgu, felly tyb am lawnder ys-

brydol yr enaid. Pan fo y bol yn llawn,

dymunai yr esgyrn gael gorphwys ; y mae
ar y dyn fwy o chwant cysgu na gweithio.

Ond y dyn a fo yn cael ei wasgu gan newyn
y mae ei gylla gwag ef yu ei gadw yn effio.

Os unwaith y dechreui gynnwys tybddaam
danat dy hun, a'th newyn ysbrydol gael ei

bylu (gan y meddwl am helaethrwydd a di-

gouolrwydd dy ras) yn ddiau ar hyn ti a

ymlonyddi i gysgu dan suo cân y goludog
wrth liy enaid :

" Gorphwys, fy enaid, y
mae gen^ t dda lawer wedi ei roi i gadw dros
lawer o flyuyddoedd." Esampl athrist i'r

perwyl hwn yw y Corinthiaid : 1 Cor. iv. 8

;

" Yr ydych chwi yr awrhon wedi eich di-

walli, &c. ; chwi a deyrnasasoch hebddom
ni ;" nid yw Paul yn awr ond gr bacli

gyda cr a i ; amser a fu nis gallech fod heb
ei lafur yntau ; nid taerach oedd y plentyn
newyuog am y fron nag oeddych chwi i m
ei wcinidogaeth ef ; ond yn awr y mae eicn

cylla yn ilawn, yr ydych vn ddigonol, ac a
eìlwc)i fyw hebdcìo. Etto, Duw a yr,
llawndcr o wynt balchder oedd yno, niti o

ras sylweddol. Natur gras yw Iielaethu y
galon, a gwneuthur lle i chwaneg ; oud y
mae balchder yn gorlenwi yr enaid ac yn ei

gau i fyny. Y mae Duw wedi hir gadw llys

agored ym Mhrydain ; ni chafodd seler win
ei ordinhadau mo'i chloi rhagom ; yr ychm
wedi cael rhydd genad i yfed, a hyny yn
helaeth o'i meluswin. Ond Och ! onid yw
yn alarus gweled y fath liaws sydd yn feddw
gan falchder ysbrydol, yn lle wedi eu llenwi

â gras, ar ol mwynhâd cyhyd o honynt! Y
maent mor feddw nes yw ríiai wedi rhoi cais

ar ddryllio ystyllod y ilestri sydd yn dal y
gwin hwn

; y cyfryw yw y rhai sydd yn
ciio i lawr bob ordinhadau, ac a fynent
wthio i lawr weinidogion a gweinidogaeth

;

ie, a allant fyw heb na phregethu cyhoedd
na gweddio dirgel chwaith. Ereill, lieb fod
mor wyllt feddwon a'r rhai hyn, ydynt er

hyny wedi syrthio i gysgu dan rediad y
gwin

; y maent wedi coíli eu bywiogrwydd
cyntaf yn, a'u cariad at yr ordinhadau

; y
maent yn eistedd danynt â llygaid cysglyd a
ehalonau trymllyd. Wele, Gristiou, os

mynit tithau gadw dy enaid yn effro at yr
oidinhâd hou neu arall, cymmer ofal rhag
colli dy deiwlad o'th angenion. Cardota

A. BOD YN WTLUDWILUS

íydd orchwyl i'r tlawd î pau ddechreui<
íybio dy hun yn gyfoethog, byddi mew
nerygl o droi y gwaith heibio, neu o fody
ounala ynddo.

DOSE. IV.

6ed. Dos yn fynych o'r neilldu i faetb

ihyw fyfyrdodau at ddeffroi yr enaii

Anfynych y cysgwu pan fyddom feddy
^ar, yn enwedig os bydd yr hyn y bo ei

nieddyliau arno yn beth o bwys a gwert
<ligonol i ddwynymaith a meddiannu y bryi

Yn wir, y mae meddyliau segur, ysgeifn, i

heb gynnwys dim i ddal gafael yn yr ysty;

iaeth, yn foddion parod i osod dyn niew
cwsg (cwsg corphorol wyf yn feddwl.)

'

Cristion hwnw a fo yn esgeuluso myfyri
yn fynych ar bethau ysbrydol, ac yn gada
i'w feddyliau redeg ar hyd y dydd ar ol he

yntoedd bydol, aniauol, mi a ryfeddwnidd
gael ei galon yn eiFro yn yr hwyr i weddî
niewn modd ysbrydol. Dyro genad i m
gan hyny, ây anrhegu âg ychydig destyn»
i'th fyfyrdodau aros arnyut ; a hwy a fyd<

ant fel y belen bres a arferai rhai athroi

wyr eu dal yu eu llaw, rhag iddynt gyag

yn rhy hir ; neu fel yr alarm a esyd rhai

fyny dros nos i'w galw yn foreu at f

gorchwyL
Myfyria ar ddyfodiad Crist i farn. *¥

sicr, nid hawdd y cysgi tra y bo yr udgoi
hwn, a eilw holl ddyuolryw i farn, yn swn
yn dy glustiau. Yr achos pa ham y nií

dyniou yn cysgu mor swrtli mewu diofa

wcb yw, naill ai ara eu bod heb gredu hyi

neu o leiaf hcb fyfyrio arno mor ddifrif'

fel ag i'w ddisgwyl. Y gwas a fo yn di

gwyl ei feistr, ni byddfoddiawn iddo ei çt.

yn ei wely pan y delo; na, efe a eistedd

fyny i agor iddo ar ei alwád. Y mae Cri

wedi mynegi i ni y daw, ond nid y pryd
daw, fel na byddai i ni un amser roi ei

dillad heibio na rhoi y gauwyll allai

"Gwyliwch, gan hyny, aiu na wyddoch
]

awr y daw eich Arglwydd ;" 2Iat. xxiv. 4

Y mae yn wir arwyddion nacaol ynghyl<

ei ddyfodiad i'r farn gyffredinol, wrth bar

y gallwn wybod nad yw efe etto yn dyfoc

megys cwymp Babilon, galwad yr Iudde^

on, a phrophwydoliaethau ereill sydd et

i'w cyflawni ; a chyn hyny nis daw efe. Oi

uid oes dim o'r rhai ìiyn i roi lle i ni bei

derfynu nad yw efe etto yn dyfod i'n dwj

ni ymaith trwy angeu, a'u galw i'n bai

neillduol ger bron ei frawdle. Yr wyt tí)

ieuangc; nis gelli am hyny ddywedyd i

raid i ti etto farw. Och ! mesura y beddi

yn y fynwent, a thi a gei rai o honynt o';

hyd
; y ìnae yr ieuangc a'r hen o fewn dyr

od pladur angeu. Yn wir y mae yr hen
i

myned tuag at angeu
; y mae eu ììoedran ]

galw am dauo ; ond ni all pobl ieuaiu,

rwyatro angeu i ddyfod atynt. Yr wyt

yn gyfoethog ; a esgusoda hyn di ? Y Q
oethogion yu wir a allaut gael ereill i ddw;



u yn eu lle yma, pan aîwo eu brenîn

ut i ryfel ; ond " nid oes bwrw arfau yn

iyfel hwnw ;" Preg. viii. 8. Solomon a

wed, rhaid i ti yn bersonol sefyll yma.

Ut ti yn gryf a chadarn? Nis gelli am
\t

v
ddywedyd y bydd angeu yn hwy ar

ìh yn dy dori di i lawr. Y mae efe yn

megys yn ysglodioni rhai trwy glefydau

ilyd ; y maent yn marw fesur y darn

;

1, y mae yn eu rhwygo i fyny mewn nos-

h fel pren mewn tynmiestl. O ! meddwl
hyn, a'th gysgadrwydd a gilia oddi

iyt.

íiì.) Ystyria fod y diafol yn effro yn was-

>1. Ai amser ydyw i'r rhai yn y ddinas

ju pan y m.'ie y gelynion allan yn gwylio,

e allai yn dringo y muriau ? Y mae ein

chawdwr yn ei gymmeryd yn ganiataol

:

ì gwybuasai gr y t pa wyliadwriaeth

»uai y lleidr, efe a wyliasai, ac ni adawsai

[dio ei d drwodd ;" Mat. xxiv. 44. O
nosweithiau y flwyddyn, ni fuasai efe y

i hwnw yn cysgu. A fuasai Saul yn

ni yn ei wersylìfa, pe gwybuasai fod

ydd mor agos? Neu Sisera yn gorwedd

phwys, pe gwelsai efe y mprthwyl a'r

l yn llaw Jael i bwyo ei arlais ef?

mae Haunibal wrth y pyrth," oedd yn
jon i ddeffroi holl ddinas Bhufain, a'u

v at eu harfau ; ac ai nid yw fod y diafol

h dy ddrws dithau yn ddigon i'th gadw
n o'th wely o ddiogi a diofalwch ? Pa
syrnod yn yr holl flwyddyn sydd heb fod

lymmor gan Satan ? Pa sefyllfaneu gyf-

ich sy genyt nas dichon efe ei gwneuthur
fagl i'th enaid? Pa aelod o'th gorph,

gynneddf o'th enaid, nad yw mewn
ygl o gael ei gamarfer ganddo ef ? Ouid
genyt lettywr o fewn dy fynwes sydd

rrylio am agor y drws iddo ef ? Ac
oes cydgynghoriad parhaus rhyng-

nt? "O! mor fynych," fel y dywed
nard, "yr ydym yn cael ein curo â'n fíbn

huuain ! ac fel y gwna y lleidr a'r ym-
;hydd weithiau, y mae efe yn ein rhwymo
gardysau ein hunain !" Ai rá fydd i ni

wastadol wylio i weddîo, pan y mae efe

gwylio i demtio ? Ai ni fydd i ni ddal i

y ein cydnabyddiaeth â Duw a Christ,

cyfathrachwyr yn y nef, fel y gwua efe

cnawd sy mewn cynghrair âg ef ?

'tjugulent homines, surgunt de nocte latrones;

ì fipsum serve$ non expergiscerisì

Y nos fe wylia'r lladron,

Am ddwyn yr einioes wan;
Ac ai ni wyli dithau,

I gadw hyn o ran?

tyria hefyd, y mae yr annuwiolion yn
o ac yn gweithio yn galed dros Satan â'u

rautau. Y philosophydd a wridodd am
y gof ar ei draed, â'i forthwyl yn ei law,

ei fod ef wrth ei lyfr. O ! ai ni ddylai

i beri i'r Cristion gywilyddio ?

3ydd.) Ystyria mor ddeffrous y mae
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plant y byd yn dilyn eu helynt bydol. Onid
ydynt hwy yn codi yn foreu, ac yn myned
i'r gwely yn hwyr, gan warafun hyd yn oed

yr amser a dreulir i loni natur â chwsg y
'nos ; raor ynnoddgar ydynt yn eu hamcan-
waith anianol ! Fe graffodd yr athionydd ar

hyn, ac a gywilyddiodd am adael i'r gof fod

wrth ben ei eingion yn foreuach nag yr oedd
ef wrth ei lyfr. O Gristion ! y mae lie i ti

wrido llawer mwy o weled yr holl dref i

fyny, a chyn brysured a gwenyn o amgylch
gardd, un yn ehedeg ffordd yma, a'r llall

fforddarall ; a'r cwbl i ddwyn rhywfaint yn
chwaneg o elw diílanedig y byd hwn i'w

cwch, allan o'r hwn y bydd angeu cyn bo
hir yn eu mygu, ac yn peri gorfod arnynt

adael yr hyn a gasglasant gyda chymmaint
poen i ereill—fe allai eu gelynion penaf. A
hyn tra yr wyt ti, Gristion, yn cysgu ymaith
dy amser gwerthfawr, er dy fod yn sicr o

ddwyn dy ennill gyda thi i'r byd arall, a

mwynhau yno ffrwyth dy lafur byr gyda
thragwyddol ogonedd ! Nag e, ystyria mor
ddeffrous yw yr annuwiolion i ddal gafael ym
mhob cyfle i ddilyn eu harferion yn y tywyll-

wch. Y godinebwr a wylia am y cyfnos i

gyfarfod â'i anwylferch ; ac ai nis gwyli

dithau i weddio, *fel y llanwer dy enaid â

chariad ysbrydol mewn cymdeithas â'th

Dduw ? Y mae y lleidr i fyny ganol nos i

ysglyfaethu ; ac ai ni thori dithau ychydig

ar dy gysgu i gael gafael mewn trysor cyf-

oethocach nag sydd i'w gael yng nghoffrau

y brenhinoedd cyfoethocaf y gall y byd ym-
ffrostio o honynt ? A gymmer y rhai hyn

y fath boen i foddio eu chwantau, a thithau

ddim i anrhydeddu a mwynhau dy Dduw ?

O ! y fath gywilydd ydoedd i'r disgybliou

cysglyd, na alleut wylio i weddio gyda'u

meistr, pan oedd Iudas y bradwr hyf mor
ddeffrous a bod i fyny ganol nos i'w frad-

ychu i ddwylaw ei leiddiaid !

Í4ydd.) Ystyria mor fyr yw yr ainser y
gofynir i ti wlio: "Oni ellych chwi wylied

un awr ?" medd Crist : ISiat. xxvi. 40. Cyn
bo hir, Gristion, fe'th elwir di oddi ar dy
wyliadwriaeth ; ac yna ti gei orphwys yn
gwbl, er nad cysgu. Dim oud dros hyn o

fywyd byr y gosodir di ar y gorchwyl an-

hawdd hwn ; ac a ydyw hyny yn rhy hir ?

Nid yw ereill yn ei gyfrif felly. O ! mor
fuan y mae diwrnod, blwyddyn, ie, oes, yn
darfod wrth chwareu a phechu ! Achwyn-
iad mawr y cyfryw yw, fod amser yn fyr ;

dymunent pe gallent flaendori ei adenydd,

neu dynu ymaith y pwysau oddi wrth yr

awrlais hwn sydd yn peri iddo brysuro heibio

mor gyflym. A ydyw amser mor fyr a melus

i'w dreulio mewn pechod? Ac a ddichon

iddo fod yn hirfaith genyt ti i'w wario

niewn crefydd ? Pa ham y byddai awr yn
vr ystafell yn hir gan y Cristion, pan y mae
dydd a nos yn y dafarn yn rhy fyr gan y
meddwyn ? Ond uwch law y cwbl, ystyria
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ai nid yw yn well gwylio a gweddío yma ar

y ddaear, dros ychydig ddyddiau, na dihuno
a rhuo yn uffern dan boenau didor a di-

derfyn.

(5ed.) Ystyria yn ddifrifol y fath gollc<ì-

wr mawr a fuost eisoes yn dy fasnach nefol

o ddiflÿg gwylio. Y mae gyda'r Cristion
yn ail i ryw farsiandwr anofalus, a edrych
ar ryw un golled o swm go fawr, a ddi-
gwydd iddo (rhai cannoedd , fe allai, ar ergyd)

;

wrtli hyn fe waedda y caiff ei andwyo ; oud
nid yw yn sylwi ar y ceiuiogau a'r sylltau y
mae yn eu gwario yn ofer, nac yn ystyried
ei golled o herwydd ei ddiofalwch beunydd-
iol. Yma y mae ei gyfoeth yn toddi yn
ddisylw heb yn wybod iddo ; a phe gallai

efe gyfrif ei holl fân golledion yn y ffordd
hon, deuai i weled eu bod yn cyrhaedd i fwy
na'r llall. Fel hyn y mae y Cristion weith-
iau yn cael ei flino (ac nid heb achos) atn

ryw bechod mawr y syrthiodd iddo ; ond
etto, heb sylwi ar ei esgeulusdra o'rddyled-
swydd hon heddyw, a'i gyflawniad anofalus
o'r llall bryd arall

; y blâs oerllyd sy ar ei

weddi yn awr, o eisieu parotoad, a'rffrwyth
bychan a ddaw o'r llall o ddiffyg gwyliad-
wriaeth ar ei hol. Trwy hyn y mae efe yn
myned yn isel arno, er mai gyda disgyniad
esmwyth o radd i radd ; a phe gallai ddwyn
yr amryw symiau o'i golledion oll ynghd,
hwy a wnânt swm mawr a chyfrif athrist,

oddi eithr ei fod gyda'r collcdion hyn wedi
cael colled arall (y drymaf oll), sef o dyner-
wch ei gydwybod. Yn awr, Gristion, onid
oes arnat ti chwant llwyddo o'r diwedd ?

Ac a fydd cynnydd ar eiddo gr diofal ? A
aethost ti erioed heibio i faes y diogyn, ac
heb ei gael wedi ei orchuddio â drain ? Pe
cymmerit ti ond dy gynghori i'w wneuthur
yn orchwyl i ti wylio ar dy galon yn feu-

nyddiol pa fodd y gweddiech, a pha fodd y
rhodiech ar ol bod mewn gweddi, ti a gait

gyfnewidiad dedwydd yn dy helynt ysbryd-
oí. Fe fydd y manylrwydd hwn ar y cyntaf
yn afrwydd fel dillad newydd ; ond fe wisg
hyny ymaith bob dydd, a rhwyddineb hyf-
ryd a ganlyn pan welych dy ennill yn pen-
tyru atat wrth hyny. Y gr a fo yn gweled
ffrwyth da ei ddiwydrwydd yng nghynnydd
ei gyfoeth, ni chentìgena wrth esmwythfyd
y diogyn, pan ei gwelo yn myned heibio i'w

ddrws yn ei garpiau. Un gr cyfoethog, a
gasglasai lawer trwy fenditíi Duw ar ei ddi-

wydrwydd, a ddywedai ei fod ar ei gychwyn-
iad cyntaf yn y byd yn cael ychydig trwy
lawer o drafferth, ond wedi hyny yn cael

çi ennill mawr â thratìerth fechan. Tithau,
Gristion, a'i cei yr un fath yn dy fasnach

ysbrydol ; dy drafferth fwyaf fydd ar y

cyntaf, ond dy elw mw\af yn y diwedd, a' th

drafl'erth yn llai trwy f'od arferiad a phrof-
iad yn gwneuthur ffordd duwioldeb megys
yn naturiol i ti, ac felly yn rhwydd ac yu
Ìiyfryd.

(6ed.) Y fath golled fydd i ereill dy
ti hcb wylio. Y mae yr hwn sydd yn

'

yng nghanol pobl, ac heb edrych at èigl.

iau, yn colledu ei gymmydogion ynS
ag ef ei hun. Fel Ìiyn y diehon Cáj
niweidio llawer drwybeidio cadw ei »

iadwriaeth ei hun. 1. Y mae hyd yn
dy esampl yn niwed i ereill ; o blegid y
y dolur cysglyd yma yn heintus ; tiichoi

ymarweddiad penrhydd wneuthur e

felly, fel y mae un yn dysgu dylyfu
oddi wrth y llall. Nid bendith fee'han
byw ym mysg Cristionogion bywiog, y
y byddo eu hawyddfryd a'u tfyddlondel
ffyrdd Duw yn wiw eu dilyn. Y niae
yn bywiogi eu cydymdeithwyr. m
ymddygiad nefol y meistr duwiol yn

j

northwy i'r holl deulu. 2. Yr wyt yn dj
addasu dy hun at wneuthur dy ddy'ledsw
iddynt. Fe orchymynir i ni wylio dros
gilydd mewn cariad, fel rhai yn dwyn

g
am lwyddiant ein brodyr. Yn awr,
anaddaa yw hwnw i wylio dros ereill sy
ei wylio ei hun ! Neu ynte i annog e

i gariad a gweithredoedd da, pan y mae
ei hun yn sefyll mewn cymrnaint o ai

am yr yspardyn ei hunan ! A all cysgi

ddetfro un arall sy felly ?

(7fed.; Ystyi-ia ofal gwyliadwrus (

drosot ti. Edrych aino yn ei ragluniae

y llygad hwnw nad yw yn cysgu y nofl
yn huno y dydd, yw dy warcheidwad
haus di. Ystyria ef yn ei eiriolaeth.

efe yno mewn gweddi drosot, gan w
ynddi gyda phob dyfal-bara. Ei alwac
orchwyl yn y nef ydyw ; canys "y mac
byw bob amser i eiriol dros ei saint."

tyria ef yn ei Ysbryd. Pa beth yw efe

cenad Crist, wedi ei anfon fel ein nodj
gymmeryd gofal y saint yn ei absenno;

ef ì Mewn gair, ystyria ef yng ng|B
ogaeth yr efengyl, a osodwyd i fyny i'Ejj

ddiben hwn i wylio dros eich eneidiai^

y mae gorchymyn i bob Cristion yn n

duol fod yn gweidwad ar ei frawd. ]

o'i iawn ystyried, a'th wnai di, yn gy
yn ddeffrous am ddyrchafu ei ogonian

sy mor ofalus yn darparu er dy ddiogel

di. Pa beth a gyffrôdd Dafydd yn g
niaint yn erbyn Nabal, ond yr anfri a 1

iwyd arno yn ei weision, gan y gr y bu

efe mor wasanaethgar iddo ? "Diau," m
efe, " gadw o honof fi yn ofer yr hyn

ocdd gan hwn ;" 1 Sam. xxv. 21. 2. F
wnai di o hyny yn fwy gwyliadwrus<
dy enaid dy hun ; os oes cymmaint o or

ìwydd ynot a'th fod yn ofni tristau

Dduw, sydd yn dangos y fath dyner

drosot. Pa dristwch mwy i dad hynaw
gweled ei blentyn yn ddifeddwl ani ei 1<

hun ar ol ei ofal a'i gost ef yn ei gvl

Llawen fydd o weled yr arian a rodd

iddo yn myned ar gynnydd trwry eiddíy

rwydd ef ; ond y mae yn doriad calon i<
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ro y cwbl yn cael eu gwario a'u gwas-

i yniaith trwy ei gamdiiniaeth.

PENNOD XVII.
Trwy bob dyfal-bara.

y geiriau hyn, " trwy bob dyfal-bara,"

'nnwys y gangen gyntaf yng nghyfar-

lyd yr apostol am weddi, yr hon yr äf

ddi yn fyr yn y pedwar pen canlynol.

rwy roddi cynnwysiad yr ymadrodd,
> dyfal-bara." 2. Trwy roi y rheswm
itn y mae i ni weddîo gyda phob dyfal-

3. Bwriaf i mewn rai ystyriaethau

leddu at y ddyledswydd. 4. Terfynaf

r o gynghor a chyfarwyddyd, er cyn-

ìwy i'r Cristion gwan yn y gwaith.

DOSB. i.

Am gynnwysiad yr ymadrodd. Y
yma ddyfal-bara, îe, pob dyfal-bara,

tel ei ofyn mewn gweddi. Ymofynwn
Pa beth a feddylir wrth ddyfal-bara.

'a beth wrth bob dyfal-bara. laf. Mae
dyfal-barhâd yn ofynedig. Gwreiddyn
rprosJcarterêsis a arferiryma, yw hartos

ì a hratos, nerth a goruchafiaeth ; ac y
yn arwyddo dilyniad grymus a phar-

ar ryw orchwyl, nes bo yr anhawsder-
edi eu gorchfygu oll, a'r gwaith arben.
iiarferir am lafur-boen a dyfalwch cn
yn hela, y rhai a ddilynant yr helfa nes

}'r diwedd afael yn yr ysglyfaeth. JTe'i

nhwysir hefyd at weision traed, a red-

lewn lludded mawr ar ol eu meistriaid,

dynt with eu llaw ar daith. Yn yr
ythyr, fe'i cymmhwysir yn fynych at y
ídswydd o weddi ; megys Act. vi. 4

;

I 2 ; Rhuf. xii. 12; ac y mae yn ar-

lo yr amynedd, y gwroldeb, a'r parhâd
1 sydd i'r Cristion ddangos wrth gyn-
ddyledswydd hon o weddi.

>esí. Ond ai yr un ydyw gweddio bob
r yn nechreu y wers, a'r gweddîo yma
bob dyfal-bara ? Os nad e,'ym mna
y mae y gwahaniaeth ?

Nis gellir meddwl fod yr apostol wrth
yfarwyddiadau am weddi yn eu taflu

didrefn ; ac mewn ysbaid mor fyr yn
drodd yr un cyfarwyddiadau mewn
lu ereill. Y mae y lleili oll ar wahân,
y cymmerwn y rhai hyn. Y mae Calvin
>arnu mai hyn yw y gwahaniaeth

:

th y gweddîo bob amser," medd efe,

logir ni i weddio mewn hawddfyd yn
.1 ag adfyd, ac nid rhoi heibio yr arfer-

r ddyledswydd hon y pryd na bo yr un
mgenion allanol yn ein gwasgu ati. Ond
y gweddio trwy bob dyfal-bara, y mae
i cynghori i beidio ditìÿgio yn y gwaith,
parhau yn ddyfal a dianwadal yn ei

, er na byddom yn ebrwydd yn cael yr

f g\\ eddiom am dano." Wrth weddio

bob amser, cymmhellir nì i'r arferiad beun-
yddiol o'r ddyledswydd hon, gan beidio es-

geuluso ei phrydiau fel y delontarnom. Wrth
weddio trwy bob dyfal-bara, annogir ni i ddal
i fyny yn erbyn anghysuron, o ran rhy wer-
fyniad neu ddeisyfiad pennodol a fo genym
wrth orsedd gras, a glynu wrth y gwaith er

na byddom yn cael attebiad buan. Felly y
mae y cyutaf yn erbyn esgeulusiad o'r ddy-
ledswydd yn ei phrydiau gosodedig ; a'r llall

yn erbyn difFygiad yn ein hysbrydoedd mewn
perthynas i ryw erfyniad neillduol a fo gen-

ym. *Y mae modd i ni gadw ein hystod
barhaol o wTeddi, ac etto bod heb ddyfal-bara

mewn gweddi am y drugareddhonneu arall

a attalia Duw dros amser er proû ein gras.

DOSB. II.

2il. Yr wyf i ddangos pa beth a feddylir

wrth bob dyfal-bara. (laf.) Wrth bob dyfal-

bara y meddylir y fath barhâd ag a fo yn
dal allan hyd y diwedd, hyd oni bo Duw yn
rhoi i ni yr hyn y gweddiwn am dano, neu
yn cymmeryd ymaith destyn ein gweddi,

megys y gwnaeth yn achos Dafydd trwy
farwolaeth ei blentynclaf: 2 Sam. xii. 16.

Y mae yn bossibl i enaid barhau yn hir, etto,

blino o'r diwedd pan w7elo amser yr attebiad

yn cael ei hir oedi ; Duw heb ymddangos, a
dim newydd am ei ddyfodiad, ar ol anfon
amlgenadwri i'r nef yu yr achos. O ! y mae
yn anhawdd dal ein " dwylaw i fyuy," gyda
Moses, " nes machludo yr haul ;" Ecsod.

xvii. 12. Y mae Crist yn achwyn mor an-
fynych a phrin fydd y fath flÿdd i'w chael,

pan fo efe yn hir oddef cyn taflu i mewn y
drugaredd y gweddiwyd am dani : "Eithr
Mab y dyn pan ddel, a gaiff efe ffydd ar y
ddaear ?" Luc xviii. 8. A gaiff efe gym-
maint fíydd ag a fo yn cadw ei bobl mewn
gweddi, gan ddisgwyl am ei ddyfodiad er eu
hymwared ?

(2il.) Wrth bob dyfal-bara y meddylir par-
hâd o'r holl ddyn mewn gweddi. Rhaid, nid

yn unig barhau i ddal i fyny y cyflawniad

allanol o weddi, ond parhau i egniol arfer

galluoedd tu mewnol ein heneidiau, a'n

grasusau yn y ddyledswydd. Y mae y fath

beth a dal y ddyledswydd i fyny, a'r galon i

lawr wrth ei chyflawni. Dichon ffydd, sel,

a grasusau ereill yr enaid fod ar goll, neu
yn gweithredu ond yn wanaidd

;
yn debyg

i fyddin heb adael y maes, ond eu powdr a'u

peîenau oll wedi darfod. Yno y maent yn
sefyll, gan ddangos gwyneb da, ond ychydig

neu ddim a allant wneuthur at niweidio y
gelyn na'u bamddifíyn eu hunain. Eel hyn
y mae llawer mewn cystuddiau yn dal i

weddîo, heb roi etto y ddyledswydd heibio

a diangc o'r maes ; ond Och ! y mae eu fíydd

yn nychlyd, a'u calon yn grynedig
;
ychydig

o fywyd a bywiogrwydd sydd i'w gweledyn

y cyflawniad. Dyma ryw fath o bara, ond
nid y pob dyfal-bara hwn, sydd uwch law y
cwbí yn gofyn parhâd gras yn ei weithred-



731 A BOD TN WYLIÀDWBUS
ladau yn y ddyledswydd. A'r un peth vma
yrydym yn cael ein hannog iddo gan yr
apostol mewn ]le arall (RAuf. xii. 12), "n
dyfal-barhau mewn gwcddí." Y mae rliai
yn ddyfal, ond heb barhau ; os gwelant y
drugaredd yn dyfod, hwy a dynant yn rym-
us

;
ond 03 bydd eu eerbyd o weddi ar osod,

ac ar ol tn ncu ddau, y drugaredd heb
ddyfod, y mae cu ffydd vn blino, a gadaw-
ant y gwaith i sefyll. mae ereill yn par-
hau, ond heb ddyfalwcb ; dilyn ar weddioy
maent, ond gweddîo eu hunain i fferdod

; y
maeut yn myned yn ddifywyd a diymgais
yn y gwaith, fel pe na baentyn disgwyl cael
dim oddi wrtho. Rhaid i ni gvssyìltu y
ddau ynghyd, neu focl heb les oddí wrth un.

2. Af rhagof at yr ail beth a addawyd,
sef dungos pa ham y rhaid i ni weddío gyda
pbob dyfal-bara: cymmerwch hyny yn y
pedwar pen hyn :— laf. Mae wedi ei ddwys
orchymyn (1 T/ics. v. 17): "Gweddiwch vn
ddibaid ;" hyny yw, heb ddiffygio. Fel'ly
ein lachawdwr (Luc xviii. 1): "Efe a ddy-
wedodd ddammeg wrthynt, fod yn rhaid
gweddîo yn wastad ac heb dcìiffygio."
Craffwcb, nid y gallent, ond focl yn rhaid
iddynt.

^ Y mae yn wir yn rhagorfraint
uchel i ni, ac yn ymbîygiad isel yn y Duw
goruchel fod yn rhodcîi cenad i ni orwedd
wrth ci ddrws, a goddef i gri ein gweddîau
fod yn parhaus swnio yn ei glustiau. Ni
charem ni, yr wyf yn sicr, fod cardotwyr
yn curo wrth ein drysau ddydd a nos. Ond
mor aufeidrol dda yw Duw, fel y mae efe
nid yn unig yn caniatau i ni yr hfdra hwn,
ond hefyd yn ei orcliymyn, fel y byddai i

ofn trosedcliad ein gyru ym mlaen, os ydyw
ofn colli y rhagorfraint yn rhy wan. 2il.

Y mae y para yma mewn gweddi yn cael ei

ganmawl yn fawr. Yn wir, parhâd sydd yn
coroni pob gras, ac yn harddu pob dyled-
swydd. Nid ar ein ffydd a'n gobaith yn
unig, ond ar gadw ein hyder a gorfoledd ein
gobaith yn sicr hyd y diwedd, y mae Duw
yn edrych arno : Heb. iii. 6. Nid sel ym-
ddangosiadol a chyflymdra ein hysgogiad yn
ffyrdd Duw, ar ein cychwyniad cyntaf y
y mae Crist yn ei gânmawl, ond parliâd
enaid da ci anadl, yn clal ym mlaen nes gor-
phen yr yrfa :

" Os aroswch chwi yn fy
ngair i, disgyblion i mi ydycli yn wir ;" Ioan
viii. 31. Felly mewn gweddi, nid hyrddiau
byrion rhyw sel anwastad, sydd yn dechreu
gweddio (fel y dywedant am y Ffrangcodyn
dechreu ymladd), yn ail i daranau a meîlt,
ond oddi eithr i'r ymgyrch cyntaf ennill y
dycM, y maent yn lìwfrhau a'ii hysbrydoedd
yn darfod : na, nid y metel meddal íiwn â'i

fin yn troi mor hawdd, y mae Duw yn ei

garu mewn gweddi ; ond awyddfryd wedi ei

dymmheru a'i finio felly ág ymroad, a'i

gwna i dori trwy bob oecl ac anhawsder

:

hwn y mae Duw yn ei fawr-ganmawl.
Jlwn a ddygodd yr enw tywysog i Iacob,

gan mor fawrfrydig vr ymddygodd efe
3

ddyledswj'dd hon ; fe ddaliodd yn ei'
drech â Duw hyd doriad y dydd ; a'r 1

hyny, nis gollyngai ef nes iddo ei fendil
3ydd. Hyn yw y peth y mae Duw yolygu yn ei oedîadau, a phob ymddano
nacâd. Pa ham y gwna efe feíhyn â'i dYn ddiau i roddi eu grasusau ar bra\ç
roddant hwy yr ymiyrch i fyny o a
cael ambell gurfa yn ol, neu ynte a ynil
anthwy o hyny yn wrolach. Mae ef(
tewi i beri iddynt hwy waeddi yn u*
yn camu o'r neilldu, i beri iddynt ch\
am dano yn fwy awchus. Mae yn gi

ceryg attal o flaen olwynion eu gweddîf
brofi eu metel, pa fodd y tynant pan fj

ont ar eu heithaf, a'r drugaredd heb dd'
wrth eu deisyfiad. Yn awr, dau betfi
enwedigol y mae Duw yn eu bwriadu t
barliâd ei bobl mewn gweddi.

(laf.) Ei ogoniant ei hun. (2il.) Eu
hwythau

: y ddau hynnichânteugwahj
(Jaf.) Ei ogoniant ei hun. Pa achh

tecach a ddichon y Cristion gael vn ei

*

fywyd i anrhydeddu Duw, na tlìrwy g,
ei gywirdeb a dal yn ddiysgog yu ei' ffj

londeb i Dduw, pan y mae yn ymddai
megys yn ei esgeuluso, îe, yn ei adael?
sicr ni buasai Duw yn rhcddi Iob i'r í

ílinder, nac yn gadaêi iddo weddio ac t

cyhyd am ganlyniadau grasol ei raglunu
ef, ond er ei ogoneddu ei hun yn ffydd
amynedd ei ffyddlawn was :

" CÌiwi a gl
soch amamynedd lob, ac a welsocli diliw
yr Arglwydd," medd yr apostol Iago :

j
v. 11, Yn ddiau, nis gallasom glywedc;
maint am ei amynedd, oni buasai'i ni gí
ed cymraaint am ei flinderau. Pe caw»
rhai hyn ddiweddiad cynt, buasai yn
mwythder mwy idclo ef, ond nid yn anrh
edd mwy i Dduw. Dyma y peth oedd
boddio Duw, ac yr oecìd yn cacl mawr
ynddo, fod Satan â'i holl ddyfais a'i ddi

ellion yn methu peri i iôb roddi i f;

weddio ; llawer llai taraw i fellditliio D
hyd yn oed pan oedd Duw yn ei ddryllic

gorwynt, ac yn ymddangos fel heb ei yst

ied ef na'i weddiau. Mwyaf boddhaol
i ni pan fyddo ein gweddiau yn cael y df

feraf : pan fyddont yn y nef ac yn ol d

chefu âg atteb yn ebrwydd ; ond y n
^wy gogoniant i Dduw pan osodo efe

attaliad (embaryo, fel y gallaf ddy\
ar ein gweddiau, fel nad oes un atteb i -
dyfod o'r' nef ; a ni er hyny yn anfon chw
eg ar eu hol, fel Iacob yn anfon Beiuai

ar ol ei fab arall oedd y pryd hyny yn g
charor yn yr Aipht. Pan fyddo yr

1 ol c

bini

truan lieb gael ei ysgwyd wrth y ddyl

swydd gan ddim a'i anghalonogo ; ond
dal yn daerach yn ei ddeisyfiadau, er c

aml nag, dybygid : dyma yn wir roddi y,

goniant i Dduw. Dedwydd yw yr hwn
welodd, etto a gredodd yn y modd liwn,
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2il.) Mae Duw, trwy fod ei bobl yn hîr-

!hau mewn gweddi cyn i'w attebiad

sol ef ddyfod, yn bwriadu iddynt hwy
uid bychan. (J.) Mae yn arferol o roddi

iddynt am eu hymaros: po hwyaf eu
nr, mwyaf helaethlawn y drugareddpan
lo. Y fath drugaredd a ddelo fel atteb-

i weddiau hir-barhaol, fel ei cyífelybir i

y llafurwr yn y cynauaf, yr hwn sydd
wobr helaeth am ei yiuaros trwy y
rddyn : " Yneiiawnbrydymedwnoniddi-
iwn ;" Gal. vi. 9. Mae y fron yn llenwi

y mae y fara yn cysgu. Mae Duw weith-

yn ymddangos fel un yn cysgu, ac yn
lioíîo ei blant truain sydd yn liefain ar-

ond darparu y drugaredd hyny yn llawn-

y mae efe iddynt. (2.) Y cyfryw dru-
iddau ag a geir drwy yr auhawsderau
af, a mwyaf sydd yn dyfod gyda'r am-
adau melusaf o gariad dwyfol :

" Ha,
ig, mawr yw dy ffydd;" Mat. xv. 23.

îhaniatawyd i'r druânes hon ei deisyfiad

fuan ag i rai ereili; ond ni bu ar- ei

led o hyny, o blegid ynghyd âg iachâd
hlentyn, yr hyn oedd swm ei

(
neges, hi a

dil hefyd dystiolaeth o enau Crist ei

am wirionedd a rhagoriaeth ei gras.

3Ì galw ar y cyntaf yn gi, cafodd o'r

îdd ei haddef yn anwyl blentyn. (3.) Y
yw drugareddau a fo yn ffrwyth gwedd-
parhaol, fe'u derbynir yn gyífredin

i mwy o lawenydd a dioichgarwch nag
1; mewn rhan am fod dymuniadau y
tion yn fwy eu hawch a'u hangerd'd

i hirymaros a dyfal-weddio am danynt,
'elly yn profi mwy o'u melusder, fel y
dyn a fyddo yn newynog, ar ol hir-bryd
ì yr aradr, yn archwaethu ei fwyd yn
nag un arall a fyddo heb ysgafnhau ei

i wrth lafur na gorchwyiwaith. Ac
d am fod y drugaredd ynrhoddisomed-
th i aml ofnau y Cristion oedd wedi codi

ì eu hirarosiad. Pan fo Duw yn hir yn
d> yr ydym yn dueddol i ammheu a ddaw
>yth, ai ni ddaw :

" Ai yn dragywydd y
w yr Arglwydd heibio ì Ac oui bydd
Doddlawn mwy ì A ddarfu ei drugar-
ef dros byth ? a balla ei addewid ef yn
Desoedd V Salm lxxvii. 7, 8. Gwelwch
aifer o feddyliau athrist oedd yn casglu
lch calon y gwr da hwn : y rhai, er nad
lynt yn dymchwelyd ei gerbyd gweddi,
oeddynt yn attal ei olwynion, ac yn
iddo yru â chalon drom. Yn awr, i

jaredd dori allan o'r fath. gwmniwl
yll, rhaid iddi fod yn dwyn y fath ogon-
i'w chanlyn ag a orchfygo yr euaid â
enydd, ac a'i gorlanwo o ddiolchgarwch.
aruedigaethau liyny sydd fwyaf yn synu
m brawychu pecliaduriaid, y rhai a
laut wedi hir heddwch a llwyddiant

;

dybiant hwy y perygl drosodd, chwerw-
marwoiaeth wedi myned heibio.

;ys yn achos Haman, yr hwix a ddau-

fonwyd i'r crogbren ar gefn ei ymffrost am
ei wahoddiad i wledd y frenhines : y tro
chwithig hwn yn ei helynt a'i gwnaeth yn
angeu deublyg iddo. Felly, trugareddau a
fyddo yn dal y Cristion, ar.ol iddo hir-bar-
hau i weddîo, ac heb allu gweled un arwydd
eu bod yn dyfod, O ! fel y llanwaut ei galon
â diolchgarwch ! Yr oedd yr eglwys wedi
gweddio yn ddiball dros Pedr yn y carchar;
ond yno yr oedd efe hyd y noswaith pan
oedd Herod ar ei ddwyn allan i'w ddien-
yddio, y mae yn debygol. Yn awr, pan
ddaeth efe ei hun â'r newydd llawen idd-
ynt, fod eu gweddiau wedi eugwrandaw tra
yr oeddynt yn ddyfal ar y gwaith, dywedir,
hwy a synasaut : Act. xíì. 16. (4.) Maent
yn gyíîredin yn cael eu harfer a'n defnyddio
yn fwy sanctaidd. O herwydd y mae Duw
yn cadw ei bobl yn hir i weddio am ryw
drugaredd yn fynych i'r gwir ddiben yma, i

barotoi a thymmeru eu calonau, fel pan
gaffont hi y byddont yn gwybod yn well pa
fodd i'w defnyddio, er ei ogoniant ef a'u
lles eu hunain. Nid oes neb yn fwy gofalus
am iawn-drin meddiannau heìaeth nar rhai
a fu yn y llafur mwyaf i'w cael. Hannah
a weddîodd yn hir am fab, ond nid oedd yn
caelun: paroddhyn iddi chwaneguadduned
at ei gweddi :

" Os gan edrych yr edrychi ar
gystudd dy law-forwyn, ac a'm cofi ; ac nid
anghoíì dy law-forwyn, ond rhoddi i'th

law-forwyn fab ; yna y rhoddaf ef i'r Ar-
glwydd holl -cidyddiau ei einioes ;" 1 Sam. i.

11. Dedwydd oedd i'r wraig hon na chaf-
odd hi ei dymuniad yn gynt. Pe cawsai hi
ef ar y cyntaf, fe allai na roisai hi mo hono
byth yn ol i Dduw. Mae yr Arglwydd
weithiau yn oedi rhoddi rhyw drugaredd i

ni, yn unig i'n cael ni yn ddyfuach dan
rwymau i'w gosod hi allan drosto ef pan ei

caffom. (5.) Y fantais olaf i'r Cristion
o barhâd raewn gweddi sydd, pan fyddo y
drugaredd yn cael ei nacau yn y diwedd ; a
hono yw hyn, fe'i galluogir ac fe'i tueddir ef

i oddef y nacâd yn addfwynach ac yn ras-
lonach nag un arall. Y neb sy mor fyr ei

anadl fel nas gall aros a disgwyl wrth Dduw
am ryw^drugaredd, nid yn hawdd y plyga
hwnw i nacâd. Ond y neb a ymgadwo
mewn ysbrydgweddi am dani, pan ddeìoDuw
i'w chymmeryd oddi arno, fe fydd yn fodd-
lawn, gan ei fod yn gweled Duw yn dangos
yn awr ei ewyllys yn amlwg yn y peth.
Dafydd a Iob ydynt "esamplau ííawn-addas
am hyn. Arfer barhaus Iob oedd gweddi'o
dros ei blaut : a pha fodd y mae yn ym-
ddwyn ar ol eu colli ? Ai ffromi ac ym-
ddigio y mae efe ì Ai melldithio Duw am
wneuthur aberth o honynt, ar ol iddo
oíírymu cyunifer o aberthau drostynt ? Na,
y mae yn ymostwng yn dawel i'w ewylìys
sancteiddiol ef : nid yw yn agor mo'i enau
i'w oganu, ond i'wfoliannu. FellyDafydd,
pau fu farw ei bleutyn, dros yr hwn y'dal*
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iodd i weddio yn daer tra y bu byw, i ddang-
os mor foddlawn ydoedd idrefniad rhagluu-
iaeth ddwyfol, efe a yniolohodd ac a newid-
iodd ei ddillad, ac a ddaeth i d yr Ar-
glwydd ac a addolodd : 2 Á'am. xii. 20. Y
mae gweddi yn llesol iawn i esmwythau y
galon : y mae yn ehwysa allan y nwydau
afiach hyny, y rhaì wedi eu cau o fewn i er-
eill, ydynt yn arfer tori allan pan ddelo
Duw i'w croesi hwynt yn eu hewyllyaiau.

DOSB. II [.

3. Wedi dangoa pa ham y dylem bar-
haumewn gweddi, yr wyf yn awr i geiöio
gwasgu y ddyledswydd adref. Mae Orist
wedi llefaru dammeg wrth ei ddisgyblion
yn gwbl yn yr achos hwn, i ddaugos fod
yn rhaid gweddio yn wastad ac heb ddi-
lfygio : Luc xviii. Yn sicr ynte y mae yn
haeddu aunogaeth. Yn awr, i gyinmhellyr
annogaeth, cymmerwch i'ch ystyriaeth y
pum pen a ganlyn :

—

laf. Tyciant parhâd mewn gweddi. Mae
hyn yn cael ei nodi gydaphwys yn y gofyn-
iad hwnw gan ein Iachawdwr yn y ddam-
meg uchod :

" Oni ddial Duw ei etholedig-
ion sydd yn llefain arno ddydvl a nos, er ei

fod yn hir oedi drostynt ?" adn. 7. Fel pe
dywedasai, A ellwch chwi feddwl y denfyn
Duw ymaith gyda nacâd ei rai etholedig ei

hun, sy mor agos ac anwyl ganddo ? a hyuy
ar ol iddo wneuthur llawn brawf o'u ffydd
a'u hamynedd, yn disgwyl cyhyd wrtho am
attebiad ? " Yr wyf yn dywedyd i chwi
(medd Crist) y dial efe hwynt ar frys." Y
mae dynion yn arfer ceisio boddio hen gws-
ìueriaid a fyddo yn glynu yn eu shop, pa rai

bynag ereili a droant heibio. Felly y gwna
Duw i'r rliai fyddo yn parhaus fasnachu âg
yntau wrth orsedd ei ras :

" Y rhai a ddis-
gwyliant wrtli yr Arglwydd, nis gwarad-
wyddir hwynt." Mae Dafydd, er eiu calon-
ogiad, yn ofalus i ni wy'bod mor dda y
Hwyddodd ef ar ol ei hir ddisgwyliad wrth
ddrws Duw (Salm xl. ]): "Disgwyliais yn
ddyfal am yr Arglwydd ; ac efe a ymostyng-
odd ac a glybu fy llefain." Yn ol yr Hebr-
aeg, yn disgwyl, " disgwyliais;" hyny yw,
arosais yn hir yn disgwyl, ac o'r diwedd fe
ddaeth. Ond yr oedd Dafydd, meddi, yn
anwyl was ; a eill ereill ddisgwyl llwyddo
mor dda ag ef. Gwel adn. 3: "Lluwer a
welant hyn ac a ymddiriedant ynddo."
Braint y cyfammod yw attebiad gweddîau :

nid elw digyfran i un neu ddau, ond rhydd-
fiaint i holl ddinasyddion Seion hyd dciiw-
« Id y byd :

" Efe a edrych ar weddi y gwael,
ac m dcìiystyrodd eu dymuniad. Yn awr,
cralfwch ar yr liyn a ganlyn:—" Hyn a ys-
grifenir i'r genhedlaeth a ddel ;" ÌSalm cii.

17, 18.

2il. Bydd dy barhâd mewn gweddi yn
nelp i dystioíaethu am dy gyflwr o ras.

Mynych y dinoethir y rhagríthiwr yina:
"A eilw efe ar Dduw bob amser V' lob

xxvii. 10. Fe ddaw llawer i shop gweithr
ac a ymaflaut yn ei arfau i weithio di
ychydig, oud a'u rhoddaut i lawr yn fua
ac ni í'ynent er dim eu rhwymo'wrth
grefft, a gwasanaethu prentisiaeth yud
Felly y bydd calon ífuantus yn ymhêla

j

ddyledswydd hon yn awr ac vn v man
; a

y niae yn l.lino ar y gwaith 'o'r'diwedd, :

enwedig os bydd yu rliaid disgwyl yn ì

am atteb. Ni a gawn fod Suul yn gwedd
oudgannadyw JDuw yn atteb, y mae
troi o'r diwedd i ymgei.sio â'r diafol. t
aylw pa effaith y mae distawrwydd Duw,
wg, a'i ymddangosol nadd, yn èi gael ar

.

galon
; a thi elli wrth hyny wybod tvma

dy ysbryd. Ai pylu dy awch i weddio, n
ynte ei lymhau y maent ì Ai tramgwyá
yr ydwyt wrthynt, a throi dy gefu arddr
Duw, fel rhai cardotwyr ystyfnig oddi wr
yr eiddom ninnau, pan na 'ddelo y gard
wrth eu cais, âg achwyniadau yn dy safu
anfoddogrwydd yn dy galon dau fwria
rhoddi y gwaith i fyny ? Neu, a ydynt
peri i ti ymroddiyn fwy gwrol i'rgwaith,'
yn eiinyn dy serchiadau yn fwy tanbaid
Dduw a'r ddyledswydd ? yn debyg i wr
caru, sydd â'i gariad yn chwanegu wrthgj
gwth yn ol, a'i daerineb yn cryfhau wi
gael ei attal a'i wrthwyuebu. Yn ddiau,
fel hyn y mae, a'th barhâd dyfal me>
gweddiyn bod am fendithion ysbrydol,!
Grist a'i rasusau sanctaidd, tfelli'bend
fynu fod rhinwedd dwyfol, a grvm mawj
hono wedi myned oddi wrth Grist i rnewi
dy enaid: " Ha wraig, niawr yw dy ffydc

3ydd. Ystyria yr ynfydrwydd 'mawr
ddiffygio mewn gweddi : tro ffol ac afíi

ymol ydyw. Fe allai dy fod yn dy brofi

wedi colli Duw, yn gweddio am gysur, o
dim yn dyfod;"am fuddugoliaetíi ar r;

brofedigaeth oddi allau, neu lygredd o<l

mewn, ond yn cael dy faeddu gan y dd
er dy holl weddio

;
yr wyt yn gyntaf ym

ffygio yn dy ddyledswydd, yna yn ei rhoc
i fyny. Y fath ffolmeb hynod yw hy
Am fod trugaredd, heb ddyfod gyda ph
brys atat ti, yr wyt am diiiangc rhagdc
dyna yn cldiau dy waith wrth roddi heil

gweddio. Pan fyddo y pysgodwr yu met
yn ei dynfa, nid taflu ymaitii y gretft a w
efe, ond taraw i drwsio ei rwydau. !

thro heibio dy wedd'io, ond gwellhâ J^L
weddlo ; edrych drwy ba dwll y diangodc
pysgodyn, y collaist dy drugaredd ; dyl

dy ddivvydrwydd, ac fe fydd pob peth yud
yu y diwedd. Os yw y boen yn parhau 1

y mae y jjlastr ar y briw, a dy'bi di y paid

ol ei dynu ymaith ? Pa beth yw y drug;

edd a fynit gael, ai ni raid iddi dáyfod o 1;

Duw ì Yn awr, a ddyry Duw y diu
i ti sydd yn gwrthod ei gynghor tu

chael ? Onid gweddi, a hyny gyda }>iiob u

fal-bara, y mae efe yn cyfarwyddo ei U
i'w chymmeryd ? Beth pe yr anfouid i
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hfeysygwr at un claf, ac iddo yntau roddi y
Etaamyag yn llaw y genad, a dywedyd, Fe
ydd yn dio o amser cyn y deuaf fi at y
rwr; ond erchwch iddo gymmeryd dogn

aelaeth o hwn mor fynych ag y teiinlo ei

!iun yn boenus, yn feunyddiol hyd oni ddel-

üyf, ac fe ddaw yn iacb. n awr, y
nae y claf yn dechreu canlyn cyfarwydd-

adau y physygwr ; ond wrth ei fod yn hwy
m dyfod nag yr oedd efe yn chwenuych, a'i

fod yn teimlo ei ddolur yn parhau, y maeyn
ti daflu ymaith, ac ni chynimer chwaneg o

hono. Mae y physygwr o'r diwedd yn cy-

^hwyn, ac ar y ffordd yn clywed am hyn
; y

haae yn troi ei gefn, ac ni ddaw ato ; felly

p mae y dyn truan yn marw o achos ei ffrwst

ffol ei hun. Yn sicr, yn yr hyn sy genym
foewn llaw, y mae Duw, am resymau a yr
ffe ei hunan yn oreu, yn aros dros dro cyn

lyfod at ei weision temtiedig a gwasgedig er

iu hymwared ; ond y mae wedi gadael gor-

ihymyn os bydd neb o hynynt yn goddef

lim drwg (dyna ystyr y gair ìcaJcopathei yn
rago v. 13), gweddied ;

ymrodded i ymarfer

'r ddyledswydd hon ; ie, parhäed mewn ar-

reriad ysbrydol, diball o honi.hyd oniddelo;

\ mae yn sicrhau i ni y daw efe yn ddigon

buan i'n hachub. Yn awr, pa fath fTolineb

tw taflu ymaith y moddion hyn a arch-

>dd efe mor bennodol i ni eu dilyn ! Yn
licr, pe na byddai dim arall, y mae hyn yn
idigon i beri i Dduw droi yn ei ol, pan ar

d ffordd o drugaredd i wneuthur i ni les.

4ydd. Ystyria ei fod mor bechadurus ag

rdyw yn ffol i roddi y ddyledswydd hon i

ny. Ti a doraist ymaith ofn, os wyt yn
ittal gweddi ger bron Duw : Iob xv. 4. Y
nae yn drosedd mawr i un yr ymddiriedwyd
îastell iddo gan ei dywysog, ei roddi i fyny

pn anwraidd i ddwylaw ei elynion ef
;
yn

>nwedig os bydd ganddo ddarpariaeth tuag

it ei amddiffyn. On awr, onid yw Duw
íredi darparu yn ddigonol tuag at alluogi y
3ristion i gadw i fyny y ddyledswydd hon yn
îrbyn holl luoedd byd ac uffern—cystudd-

au a phrofedigaethau—a ddichon ruthro

irni ? Mae brenhinoedd yn dra gofalus am
jjryfhau ac ystorio cestyll a fyddo ar y ter-

ynau yn anad ereill, am fod mwy o daraw
irnynt. Mae gweddi yn ddyledswydd â
îhymmaint o wasgu gan Satan arni ag
m, ac amryw anhawsderau ereill yn ei

Fordd, fel mai nid peth bach yw i Gristion

idal yn ddyfal a dianwadal ynddi. Y
nae Duw wedi ystyried hyn, ac wedi dar-

mru cynnorthwy yn gyfattebol. Mae yn
rhoddi ei Ysbryd i gynnorthwyo y Cristion

'gan mor aml ei wendidau) o ran mater a
oaodd i weddi, yr hwn, os croesawir ef, ni

bydd yn fyr o roddi help iddo yn y gor-

ihwyl. Ac megys y mae yr Ysbryd yn barod
i erfyn ynddo, y mae Crist yntau mor barod
pn y nef i erfyn drosto, yr hwn sydd yn an-
fon hefyd addewidion gwerthfawr yr efeng-

3 A

yl (fel cenadau i dref wareliaeedig) i sicrhau

i'r enaid fod cynnorth \vy yn dyfod iddo o'r

nef, bydded y cystudd neu y brofedigaeth

sydd yn ei amgylchynu mor fawr ac ar-

swydus ag y byddo. Yn awr, i ddiffygio

yn y gwaith, a thrwy roddi y ddyledswydd
i fynu agoryd pyrth dinas ei enaid, i Satan
ddyfod i mewn a gorfoleddu yn ei gableddau
ammharchus ar Dduw. O ! pa enaid grasol

sydd yn meddu ond gwreichionen o ffydd-

londeb heb ei diffodd, nad yw yn crynu wrth

y meddwl am y fath weithred fradwrus?
Nis gallwn daflu gweddi ymaith, heb fodyn
taflu rhyw anfri a sarhâd ar Dduw ; o blegid

fel y dywed un yn dda, Mae pob coll gwir-

ioneddol yn y creadur, yn tarddu oddi wrth
ryw goll dychymmygol y mae efe yn cam-
dybio ei fod yn Nuw. Mae dynion yn gyn-

taf yn barnu yn anaddas am Dduw ; ac

yna yn ymddwyn yn anaddas ac anufudd
tuag ato. Yn awr, yr achosion o ba rai y
mae y diffygio yma mewn gweddi yn deill-

iaw, ydynt oll yn ddrwg a chwerw, fel yr
ymddengys yn y man.

5ed. Megys y mae yn ynfyd a phechadur-

us, felly y mae o ganlyniad peryglus i ni ein

hunain ddiffygio a phallu gweddio. (laf.)

Y ffordd uniawn ydyw i dynu rhyw drallod

colynog arnom ; a dyma y goreu a all ddy-

fod o hono. A ydwyt ti yn was i Dduw ac

yn ffoi rhag ei wyneb ? Disgwyl ystorm i

dy ddwyn yn ol at dy orchwyl. A ydwyt
ti yn blentyn ac yn diangc o'r ysgol i chwar-

eu ? Edrych am gael dy anfon yn ol gan
dy Dad nefol, â gwialen ar dy gefn. 2il.

Dyro heibio weddio, athi addechreui bechu.

Mae gweddi, nid yn unig yn foddion i

lwyddo am drugaredd, ond hefyd i rag-

flaenu pechod :
" Gweddiwch, fel nad eloch

i brofedigaeth ;" Mat. xxvi. 41. Mae y
lleidr yn dyfod pan fyddo y canwyllau yn
niffodd a'r teulu oll yn eu gwelyau. Ni
fynai y disgyblion eu cadw yn effro gan
Grist ; ac mor fuan y gyrwyd hwynt ar ffo,

pan ddaeth y temtiwr ! Pan fyddo y gwr
llys yn cilio mewn anfoddogrwydd, ac yn
troi ei gefn ar y llys, y mae yn haws ei en-

nill i ymddygiad anffyddlawn tuag at ei

frenin. Mae aufoddogrwydd yn meddalu y
galon i dderbyn argraphiadau pechadurus

oddi wrth y temtiwr :
" Ti a doraist ymaith

ofn
;
yr ydwyt yn attal gweddi ger bron

Duw ;" lob xv. 4. Yr oedd athrawiaeth

Elipbas yn wir, er fod ei gymmhwysiad yn
feius. Pan roddodd Saul heibio ymgeisio â

Duw, fe aeth, yn ei dymmer anfoddog, iym-
ofyn â dewines. Mae pechodau o weithred-

iad yn dra mynych yn gosp a rydd Duw ar

ddynion am bechodau o esgeulusiad. Yr
hwn a adawo ddyledswydd, y mae Ue iddo

ofni cael ei adael i wneuthur camwedd.
Yr hwn sydd yn troi ei glust oddi wrth y
gwir, y mae ar y ffordd i gael eiroddiifyny

i gredu celwydd : 2 Tim. iv. 4 Yr hwn a
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d:iflo weddi ymaith, rîiyferîil fvdd oni cheir
ef cyn bo hir wedi ei daflu i bechod brwnt.

DOSB. IV.

Y pedwerydd peth a'r olaf a addawydL
oedd gairo gynghor er lielp a chyfarwyd Ìyd
i'r Cristion yn y gwaith auhawdd bwn o
ddyfal-barhâd mewn gweddi. Ilyn, nii dyb-
ygwn, a g\ flawnir yn oreu trwy osod ger
eich bron yr amry w achosion o syrthio oildi

wrth v ddyledswydd, neu ddilFygio ynddi
;

ac felly addasu y cyfarwyddiadau yn gau-
lynol. Nid gyda'r feddyginiaeth yr iacheir
pob afìechyd

; ac nid yw meddygiuiaeth gv-
iírediuol chwaith mor elFeithioí a'r rhai sy'n
perthyn yn bennodol i'r drygnaws a fyddo
yn achos o'raíìechyd. Yn awr, yr achosion o
ballu parhau mewngweddi ydynt amrywiol.

laf. Yr achos weitliiau rw diffyg ysgog-
ydd neu egwyddor barha'ol a býwiol, i'a
cadw a'n dal yn ddianwadal wrthy gwaith.
Pau fyddo y pwysaii i lawr, saif y'r awrlais,
am fod yr hyu a roddai ysgogiad i'rolwynioa
wedi darfod. Weithiau, y peth sy'ti gosod y
creadur arweddio, nid ufudd-dod syml i'r

gorchymyn ydyw, ond chwaut irywdrugar-
edd neillduol ; ac os ceir hono, dyua y pysg-
odyn wedi ei ddal, tröir y rhwyd o'r neilìdu;
neu os gweddîa efe dro liir, ac heb ei chael,

y mae yn bliuo ar y gwaith ac yn ei ollwng
i lawr. Bydd sicr, gan hyny, Gristion, o
weddio mewn ufudd-dod : rhwymer y ddyl

nid yw yn troi ymaith yn ebrwydd oddi
wrth ci feistr am nad yw yn cael ei giuiaw
cyn gynted ag y dymunai.

2il. Weithiau, y mae yr ammharhâd vma
mewii gweddi yn dyfod oddi wrtli falch*der.
" Wele y drwg hwn sydd od.li with yr fl
glwydd,' ineddai Jehoram, "pa liam y dis-
gwyliaf wrth yr Arglwydd mwy?" 2 firen.
vi. 33. Y fath ysbryd uchel oetld yma!
Nid yw balchder yn caru gweini, ond c.tei

gweini aruo. Hwnw yn yr efengvl, yr oedtl
cardottayn gywilyddus gâuddo (Luc xvi. 3),
llawer mwy felly sefyll yn hir wrth v drws
i grefu. Yu awr, er f(»d hwu yn gíefyd jmae y snnt yn rhyddach oddi wrtho nadyn-
ion ereill, etto, y mae gwaddotl ddigon yn
aros o'i fewn ef, i annhrefnu ac anhwylio ei
ysbryd, oni bydd efe b 'iinytld vn ei ;u loesi
a'i garthu allan. Gan hyny, nì bydd altau
o le adael ycliydig o ystyriaethau enaid-os-
tyngol yn eiclt dwylaw, y rhai y gellwch fod
yn eu mynych gyinmery'd, yn enweilig pau
deimloch ddim o duchan y pecliod hwn o'cli

deutu, ac y dechreuo eioìi calonau anfodd
loni, am fod Duw yn peri i chwi aros eyhyd
am ryw drugaredd'y gweddler am danL

(laf.) Ystyriwch betli ydyw gweddío.
Myned i grefu ydyw am eluseîi, ni l i ofyu
dyJ-d. Yn awr, a ydyw yn gweddu i ti, I
y fath g\flwr tlawd, ac o ddeutu v fath
waith, fod mor frvsiog a diaros c?vda'th

edswydd ar dy gydwybod, ac nid hawdd
!
Dduw? Os gelli di fyw heb fod vn ihwvm-

fydd ei hysgwyd ymaith :
u Na ato Duw

j

edig i Dduw, paham yute y tleui* di fytî
(me.ld Samuel) i mi beidio gweddio dros-
och ;" 1 Sam. xii. 23. Ychytlig galoudid

ei ddrws? Os ni elli, pa ham yna na ddis-
wyli di yn fwy amyneddgar aîn ei fodH i«f ì

osdd efe yn ei gael oddi wrth y rhai yroedd I A wnai efe gam â tíii, pe byddai yu dy f»
yn gwetltJîo droatynt i barhau yn y gwaith ; nodio oddi wrth ei ddrws? Pa liam \ut<
ond yr oedd ufudd-dod i'r Duw yr oedd yn

|

na byddit ti yn fwy dinlchgar ain ei genadi
galw arno yn peri idtlo ddal wrtìio. Dyma ' ddiagwyl yno, er nad ydwy t yu ebrwydd yn
gae cryf yn wir i gau y galon i mewu : nis cael dy wasanaethu ì

gallwn dori drwy y cae hwn heb deimîo y [

(2il.) Ystyria pwy yr wvfc vn gweddío ar-
diain yn eiu hystlysau. Nid ydyw enaiil no. Oni.l Mawrhydi uch'el a g<ìgoiieddusy
grasol yn arswydo dini yn fwy nag euog- I nef a'r ddaear vdvw? ^c oíiiif dvma uu
rwydd.

_
Dywedweh iddo fod yn becliod ' ran o'r rhwysgy niae efe vn disgwvj cael ei

iddo beidio gweddio: ac yr ydyeh yn dv- wasanaethu ymido gau ei greaduriaid tlod-
wedyd digon. Pa beth ! er nad yw Duw \ n
atteb fy ngweddi, nid oes i'w ddistawrwvd<i
ef wrth fy ngweddi beri i mi ddist'ewi
gwedtlîo: y inae gweddi yn pnrliau yn
ddyledswydd fyth. Nid ytlyw Duw yn
rhwym i atteb yn ebrwydd pan wetMiom ni;
ond yr ydym ni yn rhwym i weddîo, atteb-
cd neu beìdio : «'llyn oll a ddantli arnom
(medd yr egiwys), etto ni'th anghofíasom di,

ac ui buom antfyddlawn yn dy gyfammod ;"

tSulm xliv. 17. CoJìa Gristîon, gwascyfam-
modol wy t ; ac uu peth sytld arnat, fely cyf-
ryw ei wneuthur, yw gweddio ar tly JDduw
yn dtlibaid : 1 T/ies. v. 17. Hyn a'th arfoga
yn erbyn unrhyw gymmhelliail a gynnygio
y temtiwr i'r gwitliwyneb. Mae y car-
dottyn yn cnocio am dro wrth ddrws y gwr
boneddig; ac oni estynir iddo, ymaith yrä;
ond y gwas yn y t er iddo fod yn newyuog,

ion? Pa liyd y bu Monlecai yn eistethl

wrth bortii y brenin cyn cael yr liyu yr
oe<ld yn disgwyl am dano? Onid w ÿn
ddigon buan i'r gwas eisted<l wrth ei giuiaw
ar oí gweini ar fwrdd ei feistr ? Onid coegeíy
brwnt fy<l<lai i'r gwas achwyn fo l ei feistr

yn eistedd yn rhy hir, ac yn gofyn goi mod
o weini ar ei law ? Dyma iaith ein calonál
ni, pan fyddom yn ei feddwl yn beth mavrr
aros amser Duw am ryw dnigamM. Onid
Duw cyfiawii, sanctaidd, yw efe í Yn sicr,

nid ytlyw yn gwneuthur â thi un cain, o

beri i ti weddto, a hyny yn hir, am di ugar-

edtl nad wyt yn ei liàeddu pan ddel o'r

diwedd. Onid yw efe yn ddoethacL na thi,

i allu gosod amser ei drugareddau ì " Ai er

dy fwyn di y gadewir y ddaear? neu y aym-
mudir y graig allan o'i Ue?" Iob xviii.' 4. A
fynit ti gau Dduw. ddynichwelyd trefn ei
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•agîuniaeth, sydd yn addas wrth ei feddwl

f, i foddio áy ýsbryd anymarhous di ? Yn
icr, dyma ghuddo Duw yn ynfyd o ryw
iai yn ei lywodraeth. Mewn gair, onid

)uw ffyddlawn yw efe, er iddo fod heb
'ldyfod mor fuan i'th gymmhorth ag y dy-

luunit ti ei gael ? Pa le y cefaist ti ei genad
iysgrifenu dy ddiwrnod di wrth ei addew-
ídion, a phennodi amser eu taliad? Gwir
ji fod wedi addaw atteb gweddiau ei blant

;

nd fe gelodd amser cytìawniad ei addewid,

r y diben o'u cadw hwynt mewn agwedd
lìdisgwylgar. Ac am hyny, nid yw efe yn
iori ei addewid wrth oedi rhyw drugaredd

;

nd yr wyt ti yn anghotìo dy ddyledswydd
rrth beicìio disgwyl. Nid yw Duw yn an-

fyddlawn, ond yr wyt ti yn anffyddiog ac

nglirediniol.

(3ydd.) Onid oes rhai cystal a thithau

redi gweddîo, a hyny cyhyd a thithau, cyn
erbyn atteb? ac etto hwy heb ymddwyn
û hyn ? Edrych ar genhedlaeth y rhai a'i

eisient, a thi a gei weled fod Duw wedi
Irotì eu haniynedd hwynt, yn gystal a'r

fiddot tithau. A sefaist ti wrth ddrws Duw
n hwy nag y gwnaeth llawer o'th froctyr?

/ofia Ìob, Dafydd, a Haman
; y fath flin-

erau aml aeth dros eu penau ! y fath new-
ddion athrist a glywsant! y fath ofidiau

laethus a oddefasant, cyn i'r wawr dori, ac
ragluniaeth ddwyfol glaer lewyrchu! A
aid i Dduw godi sarn i ti rodio wrthyt dy
mn yn droedsych, tra y mae y rhai hyn, a
ìiloedd yn chwaneg, wedi gorfod rhoddi
awer cam blin drwy siglenydd dyfnion
rallod, cyn cyrhaedd i lwybr teg. Pan ar-

feiniodd Duw Israel ym mhell o amgylch,
an eu gwneuthur yn daith deugain mlyn-
dd iddynt o'r Aipht i Ganaan, balchder
lawr a fuasai i ryw un yn eu plith ofyn i

)duw ei arwain ef yno ar hyd tì'ordd ferach
a'i holl frodyr. Nid oedd Dafydd yn dy-
mno chwaneg ar law Duw na chael yr un
ywoliaeth a'i frodyr ysbrydol :

" Trugarhâ
SRhyf, yn ol dy arfer i'r rhai a garant dy
nw;" halm cxix. 132. Nag e, onid yw
Jrist ei hun, esampl tu hwnt i bob esampl,
n disgwyl, a hyny yn hir, hyd yn oed.yu y
ef ei hun, am attebiad i'w weddiau ?* Y
jae efe wedi bod yno eisoes ym mhell dros
l o flyneduoedd yn erfyn dros ei eglwys, ac
n erbyn ei elynion ; ac nid yw efe etto wedi
erbyn ei lawn ddymuniad, eithr y mae yn
arhaus yn disgwyl hyd oni chaffo efe y
aill i'w fynwes, a'r lieill yn droedfaingc
ldo. Pwy wyt ti, i gynuwys y fath dyb
chel am danat dy hun, fel y mynit i Dduw
eri i bawb aros, gan fasnachu ar goel, a
hi dy hun yn unig am arian parod ?

(4ydd.) Ystyria ai ni ddarfu i ti erioed
eri i Dduw aros arnat ti, cyn y gwrandewit
i gyn ; er ei fod yn erfyn, nid er ei les ei

uu, ond yr eiddot ti. A ddisgwyliodd
)uw wrthyt ti yn dy gyflwr anianol, fel y

gallai o'r diwedd fod yn rasol wrthyt, ac a
feddyli di yn orniod ddisgwyl wrtho ef yn
awr mewn gweddi ?

3ydd. Y mae yr ammharhâd yma mewu
gweddi yn tarddu oddi wrth anghrediniaeth.
Mae y dyn yn gweddio, mae Duw yn ddis-

taw ; diin atteb yn dyfod. Yn awr, medd
Satan, yw fy amser i niweidio y creadur
yma ; ac am hyny, fe rydd gais ar ei ber-

swadio, nad oea dim trugaredd i'w ddisgwyl
oddi wrth Dduw. Pe buasai Duw yn
medclwl dyfod, medd y temtiwr, fe fuasai

yma cyn hyn. Y mae cynnifer o ddyddiau
a misoedd yn awr wedi myned, a dim ar-

wydd o'i agosâd
;
yr wyt wedi disgwyl yn

rhy hir, i gael dim oncl siom yn y diwedd

;

dyro i fyny, a chymmer rhyw íîbrdd arall. Y
modd yma yr ymddygodd at ein Iachawd-
wr ; nid oedd un gelyn i'w weled ar y maes
dros ddeugain niwrnod, yna y mae efe yn
ymddangos. Dyma ei ffordd ef gyda'r saint

hefyd
; y mae yn sefyll draw, gan ddisgwyl

eu bod hwy yn mecidalu i gyd-syniad,

wrth hir sefyll at ddyledswydd, a gobeithio

fod eu darpariaeth milwraidd yn myned yn
isel, yna fe gais gyd-ymddiddan, a'u tynu
oddi ar ddisgwyl wrth Dduw, drwy daflu

amryw ofnau ac ammheüon i'w meddyliau,
ynghylch gallu, trugaredd, a gwirionedd
üuw. Fel hyn y mae y Cristion truan o'r

diwedd yn petruso, ac yn ammheu pa un
oreu ai gweddio ai peidio ; neu, os yw yn
dal i fyny y ddyledswydd, etto, ei galon i

lawr ynddi, y mae yn gweddio yn wanaidd,
a chyda math o anobaith; fel y weddw
dlawd, oedd yn parotoi ei dyrnaid olaf o
flawd, dan feddwl am ddim ond marw ar ol

eifwyta: 1 JSren. xvii. 12. Fel hyn y mae
yntau yn gweddio, ond dan edrych am ddim
ond marwolaeth a thrueni i ganlyn hyny.

! dyna weddio athrist, heb disgwyl dim
daioni gan Dduw wrth y gorchwyl. Nych-
wr enaid yw y pechod o anghrediniaeth, y
mae efe i weddi fel y gwyfyn i'r brethyn

;

1 yr hwn a frath ymaitli yr edafedd, ac a'i

,

maluria i'r dim. Y mae yn difa grym yr
' enaid, fel na all edrych gycîa liyder i fyny at

i

Dduw: "Ceisio yr oeclcìynt ein hofui ni,

I

gan ddywedyd, Eu dwylaw liwy a laesant ;"

|

JYeh. vi. 9. Gan hyny, gwrthwyneba Satan

I

yn gadarn yn y fí'ydd ; na oddef byth i'th

galon alw i gwestiwn, allu, trugaredd, neu
wirionedd Duw ; ni fyddai waeth i ti ofyn,

a ddichon efe beidio bod yn Dduw. Y mae
y priodoliaethau hyn o eiddo y natur ddwyf-
ol i'th ffydd, yn debyg i'r maen i Moses, yr
hwn a osododd Aaron a Hur iddo eis-

tedd arno; hwy a gynualiant dy ysbryd
rhag diffygio neu flino yn y gwaith, er i

Dduw beri i ti ddisgwyl hyd fachludiad

haul. O! y mae yr agwedd ddisgwylgar
yma yn mawr foddio Duw, a byth ni ddwg
yr enaid i gywilydd. Mair a arofodd wrth

y bedd, er na chafodd mo'i Harglwydd yno
j



740 A DEISYFIAD

cafodd o'r diwedd olwg ddedwydd arno.
" Gadewch i ninnau," niedd un ar y lle,

" geisio Crist mewn íFydd ; ac fe fydd gyda
ni, er na fedrwn ni yn ebrwydd ei ganfod

4ydd. Y mae rhai heb barhau mewn
gweddi, am fod eu llygad ar ryw wrthddrych
arall, i ddisgwyl cymmhoith, heb law Duw.
Nid rhyfedd fod hwnw yn rlioddi heibio
weddio, sydd yn meddwl fod ganddo linyn
arall i'w fa. Tra y mae dyn anianol yn
gweddio am ymwared, y mae ganddo ef yn
ei ben ryw ddyfeision ereill, pa fodd i ym-
ysgwyd o'r dyrysni y mae wedi ei ddal yn-
ddo ; ac ar y rhai hyn y gesyd efe fwy o
bwys nag ar Dduw y mae yn gwedd o arno

;

am hyny, o'r diwedd fe âd heibio weddio, i

droi at y rhai hyny. Ond enaid a fyddo yn
edrych am oll a chwbl oddi wrth DÌluw, ac
heb weled un ffordd i ymachub ond drwy
alw ar Dduw i'w gymmhorth, hwn a ddy wecì,

fel Pedr wrth Grist—pan ofynodd efe i'w
ddisgyblion a fynent hwythau ei adael ef,

fel y gwnaethai ereill—"Arglwydd, at bwy
yr awn ni ? genyt ti y mae geiriau bywyd
tragwyddol ;" loan vi. 68. Nis gwn i am
un drws arall i guro wrtho, medd yr enaid
tlawd, ond dy ddrws di. Ni fedd y creadur
mo'r peth i'w roddi, ond ti a feddi; am
hyny, byth ni throaf fi oddi wrthyt ti. " Ni
wyddom ni beth a wnawn," meddai Iehoso-
phat dduwiol, "ond aruat ti y mae ein
llygaid;" 2 Cron xx. 12.

5ed. Mae yn tarddu oddi wrth ddiffyg
ymfoddhâd tu mewnol, a ddylai fod gan
greadur yn Nu w, a chymmundeb âg ef. "A
ymlawenycha efe (y rhagrithiwr) yn yr
Hollalluog? a eilw efe ar Dduw bob amser ?"

lob xxvii. 10. Ni eilw efe bob amser arno,
am na bu efe un amser o'i galon yn ymlawen-
ychu ynddo. Hawdd genym ollwng ein
gafael o'r peth ni bu erioed genym foddhâd
mawr o'i fwynhau. Y mae yr enaid syml
wedi ei rwymo wrth Dduw gerfydd llinynau

y galon : y mae ei gymmundeb wedi ei seilio

mewn cariad—a chariad "sydd gryf fel

angeu dyfroedd lawer ni allant ei ddi-
ffodd ;" Can. Sol. ix. 6, 7. Dichon fod gan
estron neges, a'i dwg ef i dý rhyw r ; ond
hyny drosodd, dyna y gydnabyddiaeth yn
darfod; eithr cyfaill, fe ddaw i eistedd gyd-
ag ef, a'r hyfrydwch y mae yn ei gael yn ei

gymdeithas nis gedy iddo hirbeidio ei gyd-
nabyddiaeth. Cais gan hyny dy serchiadau
ond unwaith wedi eu gosod ar Dduw, fel dy
ddaioni penaf; ac fe fydd i'r wreichionen
neu y gareg mor fuan anghofio eu ffordd at

eu canolbarth, a thithau dy ffordd at dy
Dduw mewn gweddi. Y mae y rhagrith-
iwr yn arfer gweddi fel yr arferwn physyg-
wriaeth, nid am ei fod yn caru ei blas ; a'r

enaid duwiol yn ei arfer fel ymborth
; y

mae yn felus i'w archwaeth. Y mae Dafydd,
o herwydd y boddlonrwydd enaid a gafodd

yn mhresennoldeb Duw, yn gwaeddi, " Nea
au at Dduw sydd dda i iuì ;" Salm lxxiii. 28
fel un wedi profi rhyw win peraidd, net
damaid melus, a esyd ei law wrth ei gylla—
lle y mae yn ei fwynhau—ac a ddywec
wrth y rhai ger llaw, O! y niae yn dds
iawn ! Byth nid ymedy y cyfryw enaid âg
ef ; na, efe a ddywed, fel y ífigys-bren yi
nammeg Iotham (Barn. ix. 8, &c.), a ym-
adawaf fi â fy melusder, a'r tfrwyth da a

gefais mewn cyinniundeb â'm Duw? Na
wuaf byth!

PENNOD XVIII.
Sydd yn traethu am yr Ysbryd cyffrcdinol a ddyltu
anadlu yn ein gweddìau droa ereill ; ynghyd á

galaraad um y priuder o hono, ac <nnogaeth ato.

" A deisyfiad dros yr holl saiut ;" Eph. vi. 1 8.

Y mae y geiriau hyn yn cynnwys y chwech-
ed gangen, a'r olaf, yn nghyfarwyddiad yf
apostol am weddi ; a hono yn dangos mot
helaethfawr y ddyledswydd, neu pa mor bell

ar led y dylai ein gweddiau yniestyn : "Deis-
yfiad dros yr holl saint."

Ond beth? a fynai efe i ni weddio droa
neb ond y saint? Ni ddichon hyn fod yn
fwriad yr apostol, gan ei fod mor wrthwyn-
ebol i feddwl Crist, gan yr hwn y cafodd ei

geuadwri. Y mae Crist yn erchi i ni wedd-
io dros ein gelynion ; ac y mae efe hefyd yn
esampl i ni am hyny, Ye, y mae Paul ei hun
yn rhoddi yr un athrawiaeth (l Tim. ii. 1):
" Cynghori yr ydwyf fod gweddiau a deia-

yfiadau dros bob dyn ;" hyny yw, dros bob
math o ddynion, ffyddloniaid ac anffyddlon-

iaid, cyfeillion a gelynion. Felly yute ni

enwir y saint yma fel y cyfan-g) faddas a'r

unig gyfranogion o'n gweddiau ; ond fel J
rhyw a'r fath benaf o ddynion, y dylem
mewn modd arbenig eu dwyn yn ein gwedd-
'iau at Dduw. Y rhai hyn, os gwnawn ond
eu cofio, nid hawdd fydd i ni anghofio

gweddio dros ereill hefyd ; o herwydd, fel y
dywed Awstin, " Y mae nifer y saint yn
cael eu chwanegu bob amser allan o niferyr

annuwiolion." Wrth weddîo dros Babilon,

yr ydym yn gweddio dros Ierusalem. Po
mwyaf a wedd'ier allan o'u pechodau, mwyaf
a weddiir i Grist. Ni a gawn adeiladu ein

traethawd ar y testyn hwn ar y tri sylfaen

a ganlyn :

—

1. Rhaid i ni ddangos ysbryd cyffredinol

mewn gweddi, trwy weddio dros ereill yn;

gystal a ni ein hunain.
2. O bawb a gofiom yn ein gweddîau,

rhaid peidio anghofio y saint.

3. Wrth weddi'o dros y saint, rhaid i ni
(

fod yn ofalus i gynnwys a chylchu i mewo!
yr holl saint.

dosb. I.

1. Dy lai y Cristion feddu yabryd cyffred-
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inol raewn gweddi. Y raae hon yn ddyled-

íswydd o elw cyffredin, yra mha un y raae

lereill i gyfranogi gyda ni ein hunain—yn
•debyg i'r dwfr-beiriannau a fyddo yng
inghadw at wasanaeth yr holl dref, pan

ifyddo unrhyw dý ar dân. Y mae ysbryd

jgweddi yn drysor cyffredin, er ei fod yng

inghadw niewn ychydig ddwylaw. Ni all

ipawb weddîo ; ara hyny, dylid gweddio dros

flbawb. Y raae hyn yn ddyledswydd, medd-
Uf, ar y saint; nid rhodd o foesgarwch, a

allwn ei rhoddi, neu ei hattal, yn ol ein

bodd ein hunain. Yr ydyra yn pechu, ac

yn troseddu deddf gweddi, os gadawn hyn
yn ol: "Na ato Duw," medd Samuel, "i mi

bechu yn erbyn yr Arglwydd, drwy beidio

a gweddio drosoch ;" l Sam. xii. 23. Mae
Paul yn acldef ei hun yn ddyledwri'w frod-

yr yn yr ystyr hon. " Diolch a ddylem i

Dduw yn wastadol drosoch;" 2 Thes. i. 3.

Mewn lle arall, y mae yn proffesu ei fod yn
"diolch i Dduw yn wastadol, gan wneuthur
coffa am danynt ;" 1 Thes. i. 2. Mor ystyr-

iol oedd efe o bwys y ddyledswydd, fel y mae
yn diolch i Dduw àm roddi iddo galon i'w

chyflawni. »

laf. Y mae yn un diben pa ham y rhoddir

ysbryd gweddi i ni. Y raae doniau yr Ys-

bryd i'w harfer yn ol meddwl a bwriad y
rhoddwr. Os gr a gymmyn-rodda d a

thir i un arall, ond gan adael hyn a hyn
oddi ar y tir i'w dalu at gynnal y tlodion, y
mae hwnw yn fforffedu y gymmyn-rodd, a

adawo ewyílys y marw heb ei chyfiawni. Y
mae Duw yn golygu lles ereill yn yr holl

ddoniau a rydd efe i ryw saint neillduol

;

y ffordd i golli ein rhodd yw ei chudd-gadw,

a pbeidio ei rhoddi allan yn ol bwriad y
rhoddwr. " Eglurhâd yr Ysbryd a roddir i

bob un er lleshâd ;" 1 Cor. xii. 7. Pa fodd y
mae i ni leshau ereill drwy ddawn yr Ys-
bryd, os nad wrth weddio drostynt? Yr
Ysbryd hwnw sydd yn ein cyffroi i weddio
drosom ein hunain, fe fydd iddo, oni ddi-

ffoddwn ef, ein danfon ar yr un neges dros

ereill ; ie, mewn rhai achosion, dros ereill yn
fwy na throsom ein hunain—am eu lles ys-

brydol hwy, o flaen ein lles tymmorol ein

hunain ; am les cyffredin y wladwriaeth o

ílaen lles neillduol ein personau ein hunain.

Megys y gwelwn yn Moses, yr hwn ni fynai

roddi heibio weddio dros Israel, i gael ei

godi yn fawr ar eu dyfethiad hwy. Yn wir,

y cynnyg hwnw a wnaeth Duw (Ecsod.

xxxii. 10): "Gâd i mi lonydd, a mi a'th

wnâf di yn genhedlaeth fawr," nid ydoedd
ond er prawf, a ddewisai Moses ei ddyrch-

afiad ei hun o flaen daioni y bobl, ac yr oedd
Duw yn cael ei fawr-foddio wrth ei hunan-
ymwadiad.

2il. Y mae cyfraith cariad yn rhwyrao hyn
fel dyledswydd arnom. Fe'n gorchymynir
i garu ein cymraydog fel ni ein hunain. Y
mae y " fel" yraa yu arwyddo cymmeintioli

ran raath, er nad o ran gradd ; o ran modd,
er nad o ran mesur. Rhaid i mi garu fy

nghymmydog mor wirioneddol, er nad mor
gryf, a mi fy hunan. Yn awr, pa fodd y
dangoswn ni wir gariad atom ein hunain,

onid ydym yn gwedd'io drosom ein hunain?
Y mae ein Hiachawdwr yn deongli ein car-

iad at ein geìyn wrth ein gweddio drosto

{Mat. v. 44): "Cerwch eich gelynion

;

gweddiwch dros y rhai a wnel niwed i chwi."

Gallwn roddi cardod i'n gelyn, ac heb ei

garu
; y raae yn haws t^rau allan ein pwrs,

na "thynu allan ein henaid i'r newynog,"

yn ol ymadrodd y prophwyd : Esa. lviii. 10.

ÍMewn gweddi yr ydyra yn tynu allan ein

heueidiau. " Os bydd dyn yn siarad neu

yn gwneuthur dim un amser, gyda symledd,

gellir disgwyl hyny pan fyddo yn cyfeirio

ei ymadrodd at Dduw mewn gweddi," medd
Lucas Brugensis ar y lle. Am hyny, y mae
Duw yn dewis y dystiolaeth hon o weddio

dros ein gelynion, fel y sicraf am ein cariad

atynt. Yn ddiau, yr hwn sydd yn dymuno
yii dda yn unig iddo ei hun, gellir yn gym-
mhwys ei gyfrif yn mysg gwehilion dynol-

ryw. Y mae un yn iawn-gyffelybu y fath

hunan-garwr i'r draenog, sydd yn ymguddio
yn ei fânflew ei hun, ac yn troi ei wrychyn
at bawb ereill.

Defnydd. Y mae hyn yn dangos helaeth-

rwydd calon haelionus Duw. Fe rodda
i'w blant, nid yn unig genad i ofyn drostynt

eu hunain, ond dros ereill. Nid dyma arfer

dyn ; nyni a'i cyfrifem yn ormod hyfder i

r ofyn drosto ei hun, ac ereill hefyd. Pe
byddai i dlawd, ar ol cael ei gardod, daraw
i ofyn dros ei holl gymmydogion, pa le y
cai efe y gwr a'i croesawai ? Ond wele yma
anfeidroldeb daioni Duw, sydd yn rhoddi

iddo genad i ddyfod â phiser ein cymraydog
gyda'r eiddom ein hun at ei ddrws ; ie, yn
ei orchymyn, ac yn ei gymmeryd yn anghar-

edig pan redom í weddi yn ein hachos unig-

01 ein hunain, gan adael y meddwl am angen-

ion ereill o'n hol. Pa ham y sefi di, Grist-

ion, yn ammheu a gyflawna Duw dy eisieu

di dy hun, pan y mae efe yn erchi i ti eiriol

dros ereill hefyd ?

DOSB. II.

2. Gellir codi yraa alarnad am gului ein

hysbrydoedd mewn gweddi. Y mae rhai yn
wir mor bell oddi wrth weddi'o dros ereill,

fel na ddysgasant ddangos cymmaint trugar-

edd iddynt eu hunain ; i'e, yn byw yn y fath

gyflwr o ddieithrwch i Dduw, nas gallant

ynddo weddio drostynt eu hunain, na thros

eu perthynasau anwylaf. O ! gynnifer o

dadau diweddi a fedd ein gwlad, sydd yn
greulawn wrth eu cnawd eu hunain !—gyr
wrth wragedd eu mynwes! Gofynwch a

ydynt yn eu caru? Hwy a attebant, eu bod
fel eu heneidiau eu hunain, a chwi ellwch

eu coelio; o herwydd nid ydynt yn ym-
ddwyn ddim gwaeth tuag atynt na'u hen-
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eidiau eu hunain. Y mae amser yn dyfod,
pan wybyddaut y buasai un weddi o'r galou
wedi ei chofrestru, dros eu perthynasau, yn
dywedyd mwy am eu cariad a honant tuag
atynt, na'r holl gydau o arian a lanwasant
iddynt. Ereill, os dangosaut ychydig serch
naturiol at eu cnawd a'u perthynasau teulu-
aidd eu liunain, etto llawn waith ydyw gan
eu cariad fyned dros eu rhiniogau eu hun-
aid, i yiuofyn aiu lwyddiant ereìll. O ! leied
yw eu teimlad o boenau eu cymmydogion

!

Mor anfynych y taenant hwynt, gyda dim
teimlad calon o flaen Duw ! Neu, os yw y
golwg yn effeithio ar y meddwl, wrth edrych
ar helbulon eu cyminydogion agosaf atvnt;
etto, leied sydd yn dangoa y fatìi ysbryd cy-
ffredin, fel ag i ddwyu ar eu calonau ofidiau

y rhai fyddo ym mhellach oddi wrthynt, a'u
coffau yn ffyddlawn ger bron yr Argiwydd

!

Yr oecíd Paul dduwiol yu cydymdeimìo â,

i'e, mewn mawr ymdrech dros, y rìiai "ui
welsent ei wyneb ef yn y cnawd;" Col. ii. 1.

Hyd yn oed ym mysg y rhai sydd yn Grist-
iono_,don, O! y fath adfeiliad sydd o'r ys-
bryd cyffredin hwu! Y mae achwyn mawr
gan ddynion yn y byd am eu colledioii mawr-
iou yu yr amseroedd diweddar o derfysg

;

ond yr wyf fi yn meddwl mai y saint yw°y
colledwyr mwyaf, sydd wedi colli cymmaint
o'u cariad. Ün a ddywed fod y byd wedi
cael ei ddifetha uuwaith â dwfr, o achos
poethder chwant ; ac y caiff ei ddifetha etto

â tìiâu, o achos oerder cariad. Y mae car-
iad i'r euaid, fel y gwres naturiol i'r corph

;

y mae yn peri grym a nerth i gyflawni pob
gorchwyliun bywyd. Ond Och ! fel y mae
y gwres tyner hwn wedi colli ym mysg
Cristionogion, yn yr henaint sydd wedi
dyfod ar y byd! Hyn a rag-fynegwyd er
ys talm gan ein Harglwydd (Jíat. xxiv. 12)

:

"Fe a oera cariad llawer;" ac nid rhyfedd,
pan yw hunan-gariad, y tânysbeilus hwnw,
yu ennyn mor boeth. Fe'i rhagfynegwyd
hefyd gan yr apostol (2 Tim. iii. 2) :

" Yu y
dyddiau diweddaf bydd dynion a'userchar-
nynt eu hunain." À'r fat'h fyddin ddu sydd
yn caulyn y cadben hwn o bechod, fe ellir

gweled yno. Os unwaith y cailí' hunan fod
yn nod uchaf dyn, dyna ddiwedd ar garu a
gweddío dros ereill. Ni ddichon cariad
drigo mewn t mor gyfyng ag yw calon yr
hunan-garwr : 'ie, y mae yn wrthwynebgwbl
iddi :

" Cariad, nid yw yn ceisio yr eiddo ei

hun ;" 1 Cor. xiii. 5. Öud i droi yr alarnad
yn annogaeth ; llafuria am ysbryd cylFredin
mewn gweddi. A oes neb, O ddyn ! mewn
diffyg o drugaredd Duw gyda thi dy hun ?

A fynit ti fod neb yn gadwedig mewn byd
arall, neu yn cael darparu iddynt yn y byd
hwn, heb law tydi ì Yn awr, wrth gofio

ereill, fe rydd Duw genad i'th gariad dde-
chreu gartref, er na fn efe iddo ddiweddu
yno. Edrych i'th deulu ; a elli di eu hang-
hofio hwynt ddiwrnod, os wyt yn dy gotio

|

dy hun ? A fydd i gredadyn droi yn waetì
I na'r ditfydd ì Y mae hwnw yn darpar dro
!

ei deulu
; ac y mae genyt ti oleu sydd yi

!
dywedyd i ti, nad yw dy holl ddarparu dros
tynt ond ofer, oddi eithr i Dduw ddywetlyi
Amen. Wedi i ti d;ilu dy ddyled iddyn
hwy, ymleJaened dy gariad etto; a chvm
mer dy gymmydogion i fyny i'tii feddvíiai]
O ! ystyria beth sydd yn myned yn mlaei
yn yr heolydd a'r gvnimydogaeth

; pa nife.
ellit yn fuan eu cael ynoj yn tywallt eu hen
eidiau fel diod-oífrwm i Sataù—tluw y byt
hwn— trwy eu fíieidd-dra erchyll? O
gweddia ar i Dduw attal eu llaw waedlyd
cyn iddynt ddifetha eu liunain ynddi-adfer
Yua dyro dro pellach yn dy fyfyrdodau,

|

edrycli ar gyflwr ac agwedd cyffredin

j

genedl; edrych pa dnigarecidau sýdd vn ys
i

grifenedig â pliin euraidd rhaglaniaèth a;

j

ei thalcen, a thâl dy ostyngedig ddiolch

j

yna, pa arwyddion o farnedit;aethau sydt
i'w caufod yn nesau ar wyneb yv amser

|

oedd, arhed i'r adwy cyu i'r llid'ddechreu

j

A ddadleuodd Abraliam mor daer droi
Sodom, ac yntau ei hun yu ddigon pell <

berygl y gawod ì Ac ai ni wnei dithau dro:
dy genedl dy hun, pan wyt yn debvçr <

syrthio gyda hi, os syrtli hi yn dy ddydd
iau ; neu dy hiliogaetli o gaefy gwae, oa u
fydd i'r cwmmwl uwch beu gael ei wasgal
drwy weddiau y ífyddlouiaid ì Ì)raeliefD
na fydded i'r môr sydd yn gwahanu rhyuf»
ot a pharthau ereill y byd, beri i ti feddw
nad oes i ti ddim a wneìech yn eu dedwydd
wch na'u trueni \i\vy. Anfon dy ddvmun
iadau dros y môr maith,addygentddefnydt
i'th ddeisyíiadau, fel llong y marsiandwr e
llwyth o belL Edrych ar eglwysi Crist ál

led ; ie, ar yr Indiaid truain, ac adfeiliot
ereill o ddynol-ryw, sydd yn gorwedd lle 1

taflodd pecliod Adda 'hwynt fel niunau, heí
i'r efeugyl etto roddi uu cynnyg arnynt ei

eu hadferiad, a thaena eu cyfiwr galarus
ger bron yr Arglwydd. Y mae Drake, a(

amryw o'n morwyr, yn enwog amam^v]ehi!
y ddaear mewn ychydig o flynyddoeddj t|

a elli hyny, yn dy weddiau bob dydd; f

gwneuthnr taith fwy enuillfawr hefyd (

houi nag a wnaethant hwy.
DOSB. III.

(3ydd.) Cymmer ddau neu dri o ystyr-

iaethau cynnhyrfiol, i'th osod yn fwy eífrc

ar y gwaith hwn.
(1.) Nis gelli weddîo mewn ffydd drosotj

dy hun, os drosot dy hun yn unig. Ft
ddysgodd yr Arglwydd Iesu y darn yma c

elusengarwch, yn y ffurf o weddi a roddodd
iddynt: "Pan weddîoch, dywedwch, Ein!

Tacì." Y mae Tad yn air o tfydd a hyder,
" Ein Tad," yu arwyddo cariad ac ewyllyí
da—dau ras angenrheidiol niewn gweddi.
Yrydym yn byw drwy ffydd; a ffydd yui

gweithio trwy gariad ; nis gall bod iawn|

weddi heb ffydd, na ifydd heb gariad. îl
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nae Crist yn anfon hwnw yn yr efengyl

'Mai. v. 23), oddi wrth yr allor, i ymgym-
tiodi á'i frödyr, eyu offrwm ei rodd; a pha

,iam? ond feì y byddai mor barod ac ewyll-

•sgar i weddio dros ei frawd a tlirosto ei

uui. Oni bydd genym gariad i weddio dros

ìin biawd, nis galíwii ddisgwyl croesaw

Btli wediiîo drosom ein lnniain.

1

(2il.) Yu amgen, nid ydych yn gwirio y
lybtiolaeth â'r gair da a rydd Duw am ei

jÌaut. Y mae efe yn myuegi am danynteu

'jod yn fendith i'r bobl ar lleoedd o'u deu-

m "Israel vn fendith o fewn y tir;" Em.
!tix. 24. Hwy a gyfielybir i tìynnou s.\dd

lies cyífiediuol i wasanaethu tref gyfan

;

!ic attal 'neu gyminysgu pa un sydd yn uiw-

M i bawb a í'yddo yn cael eu dwfr o lioni

:

\Diar. xxv. 2(5. Yn awr, uu ffoidd yn yr

iou y niae y duwiolion yu dra gwasanaetli-

fear i ereiìl sydd wrth yr hawl a feddant yn

Nuw, a thyciant eu gweddîau gydag ef

:

l'Trwy fendith y cyfiawn y dyrchafer y
ildinas;" Diar. xi. lì ; hyuy yw, trwy eu
!;weddiau taer, sydd yn tynu bendith arni

nef. Y mae Duw yu 'bendithio yn aw-

lurdodol,trwy orchymyn : "Gorchyinynodd

f fendith, sef'bywyd yu dragywydd ;" ò'alm

xxxiii. 3. Y mae y saiut yu benditliio

'wi th weddi'o am fendith." Fel hyn y ben-

îithiwch feibion lsrael, gan ddywedyd wrth-

put, benclttliied yr Arglwydd üi, a chadwed

ii
;" Num. vi. 23.

(3.) Y mae Duw yn rhoddi bri mawr ac

iinlwg ar weddiau y saint dios ereill. Yn
gyntaf, Y maeyn gwneuthur pethau niawr-

ion ar eu deisytíad hwynt dros ereill. Mor
Fynych y trôd'd Moses yn eu hol y pläaú oedd

Duw yn eu tywallt ar yr Aipht ! bob tro yu
wir ag y bu gan Pharaoh galon i ofyn ei

weddiau. Mor isel y tynodd Abraham y
ynnygiad ani arbediad Sodom ! hyd at

ídeg" o gyfiawnion ! Pe gallasai y lle

di-ygionus hwnw ddangos oud hyny o nifer,

tii chawsai nio'i droi yn lludw. Yu ail,

Pan na thycio eu gweddiau hwynt am dru-

garedd i genedl, nid oes dim arall a lwydda.

Aiu hyuy y mae Duw, i ddangos ei fwriad

äicr, a'i arfaeth anniddymadwy i gospi Is-

rael, yn dywedyd wrthynt, "Pesafai Moses
ä Saniuel ger 'fy niron, etto ni byddai f\

serch ar y bobl yma ;" ler. xv. 1 ; wrth
hyu}r,yn arwyddo fud eu cyflwryn ddiobaith.

Os na"allai gweddiau y fath wy r duwiol attal

y gawod o ddigofaint oedd yn crogi uwch eu

penau, llawer llai y medrent hwy, â'u grym
'u dyfais eu huuaiu, ei chwalu ymaith. Yu
wir, pan y mae Duw wediymroddiyn ffordd

dial, y mae yn eu tynu hwyntoddi ar wedd-
ío (ler. vii. 19): "Na weddia dros y bobl

hyu: canys ni'th wrandawaf;" ac yn hyu
hefyd y mae yn daugos y fath gyfiif mawi
sy gauddo o weddiau ei bobl, wrth ei fod yu
autoddlawti iddynt fvued i'r boen yu ofer.

"Na weddìa clios y bubl hyn;" feí pe dy-

eclasai, GweddYant hwy os mynant, mi allaf

yu ddiofid withod eu cynnyg hwy ; oud ni

fyuwn i ti weddio niewu aniser annerbyniol,

ac am yr liyn nid oes ynof feddwl ei rotldi

Yn drydydd, Pan na byddo gweddiau y
saint yn Ìlwyddo am dmgaredd i ereill, y
byddont yn bennodol yn ei cheisio, y mae
Duw y pryd hyny yn gofalu na chatl'ont yr

achos Ueiaf i atnmhen fod y nacâd yn dyfod

oddi with ddím antmharch sy ganddö iddynt

hwy na'u gweddiau ; ac ant hyny, y tnae efe

weithiau yn rhoddi y peth a ddeisyfant,

ond yn newid y derbynydd. Yn y uiodd

yma y rhoddodd efe yu íielaeth i Abrahani,

vii Isaac, yr hyu a ballodd efe yn achos Ish-

tuael. eithiau diacliefn, yr íiyu a nacao

efe hwynt o liono i ereill, y mae yn ei gan-

iatau iddynt eu liunain; fel hyny, gwed«li

Üafydd dros ei elynion a ddychweludd i'w

î\ nwes ei huii.

rosR. iv.

Yn awr, wrth weòdîo dros ereill, (1.) Cais

gal.n a fyddo yn ddwys ystyriol o gyflwr a
heluit y rliai yr wyt yn gweddio drostynt.

Y niae'Duw yn lto'ffi tiugaredd yn fwy nag
aberth. Tynu ein heneidiau allan, wrth
roddi elusen, sydd yn garedigrwydd niwy na
thynu allan ein pwrs. Felly mewn gweddi,

edrycli am dywallt dy enaid allan, onid e,

fl'uaiitwr ydwyt; yr wyt yn gwneuthur cam
â Duw, ac hefyd â'r neb \r wyt yn gweddio
drosto. Cyn i Giist wecídio dios Lazarus,

efe a ymgyniihvrföddyn ei ysbryd (loan xi.

33) :
" ele, 'fel yr oedd yn ei garu ef,"

meddai y bobl o'i amgylch, wrth fod yn
dystion o'r oclieneidiau a gyrchodd, a'r

dagrau a dywalltodd. Y pryd hyuy y
gweddii d: yn wresog dros ereill, pan fyddo

dy galon wedi ei thwymno i gvdymdeimlad
â liwynt. Dichon cyfreithiwr ddangosmwy
areìthyddiaelh wrth ddadleu achos dyn;

ond brawd, neu gyfaill anwyl sydd â theiml

ad o'i gyflwr ar ei galon, a fydd sicr o

ddangos y serch eryfaf.

(2.) Gofyn fendithion ysbrydol yn dy
wedùiau dros ereill, o flaen rhai tyminorol.

Ai cyfaill claf sy genyt i ymbil drosto'? Oa
iechd vw y cwbl a eifyni iddo, nid wyt ti

yn tì'yddlawn i dy gyfaiìl ; fe all gael hyny,

a bud yn waeth o'r achos. Gofyn Crist, gras

a gogomant ichlo ; dyna fel y bydd dy waith

i berwyl da. Yn sicr, hyn yr oedd ein Har-

glwydd yn ei olygu yn ei ffordd yn iachau y
claf o'r parlys: Mai ix. 2. Cyn ei iachau

ef o'i glefyd, " Cymmer gysur," medd Crist,

"maddeuwyd i ti dy bechudau." Y newydd
gwerthfawr am faddeuant y mae yn ei

Hdwyn iddo yn gyntaf, fel rhodd ánfeidr-

01 fwy ei gwerth nag aelodau ua bywyd

—

gan roddi cerydd felly yn ddistaw i'w gyf-

eillion, oedd yn fwy eu gofal atu iecliyd i'w

gorph nag am iachawdwiiaeth i'w enaid.

Ai y wlad wriaeth yr wyt yn gweddio di osti ?

Gulyga fwy nag ymwared oddi wrth farnan
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a phläau allanol. Gallai yr Israeliaid an-
ianol ddywedyd, "Rhoddwch i ni ddwfr i'w
yfed ;" Ecsod. xvii. 2 ; ond nid oeddynt yn
cofio eu pechod, i ofyn edifeirwch a madd-
euant am hwnw— cri y creadur oedd yno.
Fe all anifail groch-frefu am ddwfr; ond
am druijaredd a gras y mae erfyniad saint.

(3.) Na ddigaloner di yn dy wedd'iau dros
ereill, er i atteb fod heb eu cyrhaedd hwynt
yn fuan. Yr wyt yn gweddio dros blentyn
cyndyn, neu gyfaill sydd yn anrasol ; a
hwythau etto yn parhau yr un fath. Gwylia
rhag i ti feddwl yn ebrwydd eubod tu hwnt
i ras, a rhoddi y gwaith i fyny. Nid oedd
Samuel yn gweled ond arwydd bychan o
wellhâd ar y bobl yr oedd yn gweddio dros-
tynt; etto, gwraudaw ei ddywediad, "Na
ato Duw i mi beidio a gwedd'io drosoch ;"

1 Sam. xii. 23. Mi a glywais am rai, a
gawsant eu dywarthu, ie, a'u claddu, cyn eu
bod wedi marw, gan eu perthynasau gor-
modol eu brys. Na fydd yn greulawn fel

hyu wrth eneidiau dy geraint a'th gym-
mydogion ; na ddy wartha hwynt allan o'th
weddiau ; na chladd hwynt fel gwrthoded-
igion yn dy feddyliau, am dy fod yn methu
canfod dim arwydd o fywyd ysbrydol yn-
ddynt, er i ti ymestyn ar eu heneidiau mewn
gweddi lawer gwaith. Ti a weli fod eu hen-
eidiau etto o fewn eu cyrph ; a thra y byddont
felly, uid yw yn rhy ddiweddar i Dduw an-
ad]u ynddynt anadl gras. Drachefn, ai dros

y genedl yr wyt yn gwedd'io. Na alw i

mewn dy ystôr—sef dy erfyniau—er na
byddych yn cael, yn dy fasnach â'r nef, y
futh dreigl buan yn ol ag a ddymunit. Nid
yw llafur y tad yn colli, os derbyu ei fab y
lles o hono. Y mae efe, ysgatfydd, yn marw
cyn i'r llong a anfonodd allan gyrhaedd yi\

1

iddynt. Pa gymmwynas well a wna ay
i'w gyfaill claf, na myned at y meddygdrot
to? Wrth weithredoedd ereill o elusen, yydym yn rhoddi ychydig o'u pwrs ein hun
ain

; ond wrth weddio dros y saint tlodiot
yr ydyin yn agor trysordy Duw iddynt. B
byddai i un gyfarfod cardotyn, a thaflu idd
allan o'i bwrs ychydig geiniogau, ond i u
arall ddywedyd wrtho, ni feddaf fi ddit
arian o'r eiddof fy hun i'w rhoddi, ond m
äf i'r llys, ac a ddywedaf am eich cyflw
angenus wrth y brènin fy m^istr; hawd
a fyddai penderfynu pa un o'r ddau syddy,
gwneuthur i'r dyn tlawd y gymmwyna
fwyaf. Dichon Cristion tlawd, er na ifed<

efe, fel y dywedodd Pedr wrth y gr clofl

nac arian nac aur i'w rhoddi, yn y mod»
yma wneuthur mwy dros arall, na'r hwi
sydd yn feddiannydd o'r pwrs trymaf.
niae ymddygiad Arafna yn nodedig (2 Sam
xxiv. 22), Ue y cawn ei gynnyg haelionus
Dafydd :

" Cymmered ac offrymed fy ar
glwydd frenin yr hyn fyddo da yn ei olwg
wele yr ychain yn boeth-offrwm," &c.
oedd hyn yn llawer, ac yn brawf fod
galon yn haelionus a rhoddgar, fel y ma
yn caulyn, "Hyn oll a roddodd Arafu
megys brenin, i'r brenin ;" etto, yr oedd ui

Y

ei hol ; ond y mae ei blentyn yn byw i gae
elw yr anturiaeth yn arian i'w bwrs. Fel
hyn y mae un genhedlaeth yn hau gwedd-
iau dros yr eglwys ; ac un arall yn medi i'r

drugaredd y gweddiwyd am dani.

PENNOD XIX.
Tn dangos, wrth weddìo dros ereill, mai y saint

sydd yn benaf i'tc co.io , a pha hum.

Y mae yr ail bwngc gosodedig yn canlyn.

Wrth weddio dros ereill, dylem mewn modd
arbenig gofio y saiut. Y mae yr apostol yn
rhoddi hyn o awgrym, wrth eu pennodi
hwynt yn lle pawb, fel y rhyw a'r rhestr

penaf o ddynion, dros ba rai y mae i ni

weddi'o, ac y mae yu cydweddu yn dda âg
athrawiaeth Paul mewn llo ai all. Yn Gaì.

vi. 10, gorchymynir i ni, " ti a y i ydym yn cael

amser cyfaddas, wneuthut da i bawb, ond
yu enwedig i'r rhai sydd o deulu y ffydd."

Yr wyf fi yn cyfrif y ffordd hon o wcdd'io

yn un o'r ffyrdd penaf i wueuthur daioni

peth a rod<lodd yn cyrhaedd i f \vy na hyn
gyd ; a hyny oedd ei weddi o'r galon au

dderbyniad i Dafydd : "A dywedbdd Arafw
wrth y brenin, yr Arglwydd oy Dduw
fyddo boddlawn i ti." Fe allasai wneuthu:

y pethau ereill i gyd o ofu. Y mae deiliat

weithiau yn rhoddi i'w freniu, am y gyr^
gall efe gymmeryd, rhodded neu beidio ; onî

wrth weddio drosto, yr oedd yu dangos i

serch ato o'r galon.

DOSB. i.

Y mae amryw resymau pwysfawr am
ddyledswydd hon. 1. Oddi wrth Dduw
2. Oddi wrth Satan. 3. Oddi wrth y sain

y gweddiir drostynt. Ac 4. Oddi wrth
saint a fyddo yn gweddio.

1. Oddi wrth Dduw. (1.) Gwrthddrych
au arbenig ei gariad ef ydynt

; y mae e

galon ef wedi ei gosod arnynt, ei feddyliat

a'i ragluniaeth ef ydynt ar waith yn barham
o'u plaid. Y mae ereill yu wir yn cyfran

ogi o'i haelioni dwyfol; ond hwy allan

ddiolch i gymdeithiad a chymmydogaeth ì

saint am hyny. Pan fyddo y garddwr yi

dyfrhau ei wely o berlysiau, y mae peth yi

rhedeg i lawr i'r rhes-lwybrau ; ond oni bal

y per-lysiau, fe arbedai y defnynau hynyl

Pan unwaith y caffo J)uw ei holl deuhi
<|

saiut adref ato ei hun i'r nef, ceir gweledyi|

fuan beth a wua efe â'r lleill o'r byd. \

mae Duw yn rhoddi nawdd yr un rhaglunj

iaeth i'r naill ac i'r llall, ond nid gyda'r ui

ymserch, nac i'r un diben. Y mae efe yi

•' Achubydd pob dyn, yn enwedig y ffydd
j

loniaid ;" 1 Tim. iv. 10. Y mae yn achulj

y saint gyda bwriad i achub; y mae ji\



DROS YB HOLT, S.iTNT.

ichub y drygionus dros araser, i'w dinystrio

|im byth
; y mae yn eu hachub o glefyd neu

lîiibydrwydd presennol, fel yr addfedont i

nffern— fel yr arbedwn ni ein coed ieuaingc

dyfu yn fwy, ac yna eu tori i lawr i'r tân.

Yn awr, pa beth a wneir i'r rhai y raae üuw
ra dadgan y fath gariad atynt? Nisgallwn
ai na gweddi'o drostynt. Wrth hyn, ni a
yddwn yn cyduno â Duw, ac yn dangos ein

>odd yn ei ddewisíad ef. (2.) Y mae üuw
eedi eu gwneuthur hwynt yn etifeddion

|)riodol o'i holl addewidion—ac addewidion
'w sail gweddi. Yr ydym i weddi'o dros

reill, er iddynt fod yn annuwiol ; arn nas

fwyddom na ddichon fod gan Dduw fwriad

irgel i wneuthur iddynt les. Ond lle y
lae gras, dyna arfaeth yn ei hagor ei hun.

)yna y ffynnon o etholiadol ras—oedd hyd
n hyn yn rhedeg dan y ddaear—yn awr yn
ori allan, fel y gellir bellach, gyda hyder
[awnach, weddi'o dros y cyfryw un. Pan y
lae Paul yn erfyn gweddiau, ni a'i cawn, i

alonogi ei gyfeillion yn y gwaith o'i blaid,

n tystio iddynt ei ddiragrithrwydd (Ileb.

iii. 18): "Gweddiwch drosom ni ; canys
Ír ydym yn credu fod genym gydwybod
da, gan ewyllysio byw yn onest ym mhob
ieth." Fel pe dywedasai, Chwi a weddiwch
ros un na rydd Duw sen i chwi am ei enwi.

^alondid mawr i farsiandwr anturio ei eiddo

llan, yw jcael eu rhoddi ar lestr da. (3.)

Iwynt hwy yw yr unig genhedlaeth sydd
n anrhydeddu Duw yn y byd. Yn wir, y
ìae Duw yn ei anrhydeddu ei hun ar ereill,

n eu chwantau presennol, a'u damnedigaeth
ddyfod. Y mae yn peri i'w "cynddaredd
i foliannu" ef yma (Salra lxxvi. 10), a'i

ynddaredd yntau yn dywalltedig arnynt
wythau (Iob xxi. 30), a'i molianna ef yn ol

yn, ond dim diolch iddynt hwy am hyn i

yd ; o blegid gwnânt eu heithaf at osod an-
ìydedd Duw yn y dom. Eithr y saint yd-
nt bobl a roddant anrhydedd i Dduw bob
'mser, nid o orfod, ond o wirfodd ; eu
lam-iaith hwynt yw bendithio enw Duw,
n eu holl orchwylion, "a pha un bynag
i yn bwyta ai yn yfed," dyma eu diben a'u

ymgais hwyht, "gwneuthur pob peth er

ogoniant i Dduw." Yn awr, ni a ddylem,
ir y cyfrif hwn, weddio dros y saint uwch
'iw ereill. Y peth cyntaf y dysg ein Hiach-
wdwr ni i weddio am dano yw, " ar i enw
>uw gael ei sancteiddio ;" mewn trefn i

yny, fe'n dysg ni, yn y geiriau nesaf, i

reddio dros ei eglwys a'i saint, fel yr unig
li a'i sancteiddia :

" Deued dy deyrnas."
DOSB. II.

2. Oddi wrth Satan—ei lid mawr ef sydd
n erbyn y saint. Y mae yn ei haddef ; am
yny, y mae yntau yn eu casau, ac yn poeri
ìn a brwmstan atynt. Lle y mae Duw o un
chr, chwi ellwch fod yn sicr o gael y diafol

'r ochr arall. Yn wir, hwynt hwy yw yr
nig tìntai sydd yn sefyll ar eu ffordd. Am
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y rhai drygionus, y mae yn cymmeryd ei fod
ef ei hun yn cael codiad, pan ddyrchafer
hwynt yn y byd

; y mae y tad yn cael an-
rhydedd, pan ddyrchafer y plentyn; eithry
mae codiad y saint yn darogan ei gwymp.
Y mae hyn yn peri iddo gyfeirio ei holl

rym, drwy brofedigaeth neu erledigaeth, at
eu haudwyo hwynt. Y rhai hyn yw y ser a
fynai efe eu sathru dan ei draed. Y cyntaf
a laddwyd yn y byd ydoedd sant ; ac fe fydd
i Cain ladd Abel hyd ddiwedd y byd. Yn
holl ymrysonau a therfysgoedd pobloedd, y
rhai hyn yw y bobl sy dan y gyrdd ; am
hyny, hwy sy reitiaf iddynt wrth ein

gweddi'au.

3. Oddi wrth y saint y gweddi'ir dros-
tynt. (1.) Hwy a fawr ddymunant weddiau.
Dichon annuwiolion, mi addefaf, ddymuno
hyn hefyd, ond ar hyntiau, mewn llewygfa
o ofn neu ddychryn. Fel hyn yr oedd
Pharaoh yn anfon gyda mawr frys am
Moses, pan oedd pläau Duw yn ei d a'i

feusydd. Yr oedd yr Iuddewon cnawdol
yn deisyf ar Samuel weddio drostynt (1 Sam.
xii. 19), fel na byddent feirw; ond hyny a
fu pan oeddynt mewn dychryn o herwydd
y taranau a'r gwlaw mawr. Ië, y mae
Simon y swynwr ei hun, dan ei fraw wrth
eiriau Pedr yn deisyf ei weddi'au, " fel na
ddelai dim arno o'r pethau a ddywedasai;"
Act. viii. 24. Ond ar amserau ereill nid
oedd a fynai y trueiniaid hyn nac â'r saint,

na'u gweddiau. Piíaraoh, yr hwn ar ryw
dro, oedd yn daer am wcddi Moses o'i blaid,

ni a'i cawn ef, dro ar:dl
;
yn ei ymlid ef o'i

ydd, gyda bygythiad rhag dyfod byth
mwy yn agos ato. Ond am y saint, ni a'u

cawn hwy—ac nid yr isaf yn eu mysg
chwaith—yn dra chwannog ac awyddus am
weddi'au cynnorthwyol eu brodyr. Yn wir,

po mwyaf eu gras, mwyaf awyddus ydynt
am help eu brodyr. Po cyfoethocaf y
crefftwr, mwyaf a esyd efe ar waith drosto.

Paul ei hun nid yw gywilydd ganddo ofyn

y rhodd hon gan y sant gwaelaf :
" Yr wyf

yn attolwg i chwi, frodyr, er mwyn ein

Harglwydd Iesu Grist, ac er cariad yr Ys-
bryd, ar gyd-ymdrech o honoch gyda myfi
mewn gweddiau drosof fi at Dduw;" Rhuf.
xv. 30. A glywsoch chwi erioed gardotyn
wrth eich drws, neu garcharor wrth y porth,

yn erfyn yn fwy taer \ " Er mwyn yr Ar-
glwydd Iesu, ac er mwyn yr Ysbryd ;" os
teimlasoch erioed ddim gwresogiad yn eich

calonau oddi wrth waed Crist, neu gariad
yr Ysbryd yn eich diddanu, ymdrechwch,
ymafaelwch gyda mi, nes y byddora ynghyd
wedi cael y fuddugoliaeth, wedi llwyddo
gyda Duw am y drugaredd hon. (2.) Megys
y mae y saint yn awyddus am weddiau;
felly, ni a'u cawn yn hyderu cael gweddîau
o'u plaid ; ie, yn ymgysuro ym mlaen llaw,

wrth y disgwyliad am yr hyn a dderbyniant
drwyddynt. "Mi a wn y digwydd hyn i
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mi er iachawdwriaeth trwy eich gweddi
chwi;" Phil. i. 19. " Yn wyîyn gobeithio
trwy eich gweddían, y rhoddir fi i chwi;"
Phil. i. 22. Oreffwch yn gyntaf, ar or-

chwyledd Paul; y niae yu soddi ac yn
boddi ei weddiau ei hun, ac yn tystio ei

gred am yr eiddynt hwy. Ýn aiì, ar ei

hyder; nid yw efe yn ammheu na wedd-
ì'ent, nuc yn petruso ani ffrwyth da o'u
gwedd'iau i'w fynwes; fel pe dvwelasai, Os
nyddloniaid ydycli, chwi a weddiwcli droaof.
Felly yr ydym yn tori ein hymddiried, ac
yn somi ein brodyr, os anghoíiwn hwyut.
Yn dryd/dd, Y saint v w y dyledwyr gonest-
af o bawb; hwy a dalint i chw'i yu eich
bâth eich hunaiu. Y neb a ddaugoao gared-
igrwydd i sant, y mae yn sicr ogiel üaw yn
dalwr; o blegid eu ffonld hwy yw troi eu
dylediou droeodd ar Dduw, gau amruodi äg
ef am dalu yr hyn sydd arnynt i ddyn. Yr
oedd Oûesiphorus wedi bod yn gymiuwyu-
aswr tiriou i Paul ; a pha betìi a wna Paal
erddo yntau? I weddi y mae yu myned,
gan ddyinnno ar Dduw dalu ei ddylediou:
"Rhodded yr Arglwydd drugaredd i d
Onesiphorus; cauys efe a"m îlouodd i yn
fynych, ac nid oedd gywilydd ganddo fy
nghadwyni;" 2 Tim. L 16.

DOSB. III.

4. Oddi wrth y saint a fyddo yn gwedd'io.
Nid oes un ddyledswydd wedi ei goivh\ nivn
gau Diluw, nad yw efe yu talu yu dda i r

Cristion wrtli ei chyflawni, ac yu ga lael

hwnw yn golledwr a'i hes^euluso. Y mae
di^on yn y ddyledbwydd hou yr ydyni yn
son aiu dani, i w gwnemthur yu hawddgar a
dymuuoi yn ein golwg. Y mae y goreu o
samt wcdi ei chyfrif yu fiaint "ífawr cael

derbyuiad i'r urdd ardderchog hon. Y mae
Paul "yn diolch i Dduw, mor ddibaid yr
oedd ganddo goffa am Timotheus, ddydd a
nos, yn ei weddiau ;" 2 Tim. i. 3. Oiiíd yra
niha beth y mae y druçaredd yn gynuwys-
edig, o gael calon i weddio dros ein brodyr?

laf. Trugaredd fawr yw cael bod yn oíìer-

ynol at ras neu gysur neb rhyw sant; a
llawer mwy bod yn offerynol at ogoneddiad
Duw. Hyn y mae calon rasol yn ei fawr-
brisio, er costio iddo yu ddrud ei ddwyu yin
mlaen. Yn awr, wrth weddio, er na byddo
ond dros sant unigoi, yr wyt yn cael y cídwy
fraint (2 Cor. i. 11): " A cíiwithau hêfyd yu
cydweithio drosora mewn gweddi ; fe!, am y
rhoddiad a roddwyd i ni o herwydd llawer, y
rhodder diolch gau lawer drosom." Y mae
Paul, wrth ddeisyf eu gweddîau, yn gwasgu
ei ddeisyfiad â dadl ddeublyg. (I.) Oddi
wrth dyciant cydwediliau. Pau fyddo
ugaiu yn tynu wi th rafí', y mae nerth a grym
pob uu yn effeithio tuag at ei thynu. Felly
mewn gweddi, lle byddo Jiawer yn cyduno,

y mae pawb y:i cyunorthwyo. Y mae Duw
yn edrych ar tfvdd a gwresogrwydd pob un
yuy ddyledswydd; ac yn c;fcirio ei atteb

at bawb. (2.) Otìdi wrth gynghanedd cj
ddiolchíadau. Po llawnaf y cydgfìr me\
mawl, melusaf y beroriaeth yng nghìust Du
Y mae cydweddiau yn peri cyd-ddiolc
iadau. A'r neb a gydyinuna i weddi, ac
wna i dalu diolch, sydd debyg i uu a g.
noithwya ei gyfaill i dcMed, ond ni chy
mer ddioi goral am ei dynu allau.

2iL Wi th weddîo dros ereill, ni a chwa
egwn eiu llawenydd ein hiiuaiu. Pau w
odd Paul y gweddiau taeriou a hauasai
(l Thes. i.) dros y s.iint yu Thtssdonica,
dyfod i fyny yu eu ffydd a'u gwiesc
rwydd hwyut, y mae efe yn llawen drosbt
fel ani drugaredd an-hyniinliarol wt
ei chyfranu arno ei huu (l T/tes. iii. S

"Canys pa ddiolch a allwu ni ei ad-dalu
D luw aui danoch chwi aiu yr holl lawe
ydd â'r hwn yr ydyiu ni n llawcu o'

achos chwi ger bron eiu Duw ni ?" Yr oe
efe wedi bo l yu eu dyfrhau hwynt
weddîau; y niae Duw yu rhoddi iddo gy
nvdd ar cu gras hwynt; oddi ar hyn y lii

eigysuryu flodeu-lawn, a'i galon m >r d
llawen, fel na yr efe pa ddiolch i D luw
ddîgon am y drugare Id a gawsai efe dr
ei dwylaw hwynt. Yn d liau, yr acuos
liaiu nad ydyiu yn emill mwy od li wi
rasusau eiu brodyr ydy w, aui nad ydyiu

;

rhoddi mwy allati iuewn Ljweddi uulròstyî
3ydd. Fe fyddai hyn yn dystiolaetli dt

aininheuol i broli eiii huuain yn saint,

galleiu ond gweddüo o'r galon dros y rl

í'yd<l yu gyfryw. Cariad at y brodyr
roddir yn fynych fel nôd o wir sant. J

awr, nid oes un weithred i ddangos eiu «
iad at y saint, yn sefyll yn rhyddach od
wrch ammheuaeth o ragrith, na hou o wed
io drostynt. A ddy wedi di dy fod yn ca

y sa'nt, am dy fod yn mynych-gyrchu i

plith? yu dangos tiriomleb at eu persona'
yu sefyll i fyny i'w liainddiLí'yu yu erbya
rhai a'u gwaradwyddant ( neti, amdyfôd
gallu dioddef gyda hwynt ? Ý mae hyn
y n rliagorol, os ynddiffuaut ; etto, mor liawt

ydyw i wag ogoniant, neu ryw ddib
cnawdol arall, ynigyminysgu a'r rhai hyi

Ond os gelli gael dy galon yn y dirgel, .

nad yw un o'r teintasiynau hyn yn a
y fath fantais i'tli lygru, yn yindy waìlt wi

Dduw drostyut, gyda dwfu ystyriaeth
theiinlad o'u pechodau, a'u iiangeniou a

golidiau, fe ddywed hyn iwy aru wirione»

dy gariad, ua'r hoil bethau ereill heb hya.

PENNOD XX
Cymmhwi/siud y pwngc.

Defnydd. A DorLi-;M ni weddio dros y s;ii

o tíaen pawb? Owae ynte i'r rhai hyi

sydd, yn lle gweddio droeitynt, yn barota-

i wucuthur yscaü honyut {Jùa. lxix. 1-



ii lle gweddîo drostynt, a allant eu rhegu,

• yfed at eu haflwydd ;
ysgatfydd nid dan

»gwir enw o saint, ond megys wedi eu

'wymo mewn croen arth o enw Puritan,

fanatic, neu ryw enw arall o ddirmyg, a

íyfeisiwyd i guddio eu malais hwy, ac fel

igallont felly eu cnoi a'u llarpio. Math o

bl yw y saint nad oes neb yn eu caru, ond

rhai sydd yn gyfryw eu hunain. Sylw

t yw hwnw o eiddo Jerome, "Byddwch
iiut, ac yna chwi a weddiweh drosy saint."

mae y'duwiol yu ffieidd-dra gan yr an-

lwiol—sect ydyw y mae ym mhob mau
tywedyd yn ei herbyn. Dechreu y gyn-

ien ar y cyntaf oedd rhwng Cain ac Abel;

y mae wedi yindaenu felly dros yr holl

d ; un genhedlaeth yn cymmeryd y past-

tau i fyny, ar ol i'r llall fyned i lawr a'n

dael. Amilcar a gymmyn-roddodd ei

sineb at y íthufeinwyr i'w fab Hannibal,

,u fu farw ; felly y mae y dygasedd yn er-

iì y saint yn cael ei drosglwyddo o gen-

idlaeth i genhedlaeth. Nid oes dim diffodd

i eu llid, na gostegu ar y cweryl. Ni wna
I. holl riuweddau moesol mo'r saint yn
mmeradwy; y rhai hyn, pe ceid hwynt
bwn ereill, a gyfrifid yn hawddgar ; etto,

^dded efe mor ddoeth, llariaidd, mwyn-
id, a haelionus ag y bo, y mae ei fod yn

ristion yn rhyw "oud" fyth, a anafay
rbl yn meddyìiau yr annuwiol fyd. "Gr
i yw Gaius Sejus ; ond drwg yn unîg am
fod yn Gristion," oedd iaith y bobl yn oes

ìrtuíian. Buasai Gaius Sejus yn ddyn da

nddynt, oni buasai yr unig beth oedd yn
wneuthur yu dda. Nid oes dim agos-

rydd perthynas a ddichon wisgo ymaith

cas. Gormod gwaith oedd i Michal

wyno ei hysbryd gwatwarllyd ; na, y mae
i gwawdio ei gr yn ei wyueb, am ei sel

v bron yr Arglwydd : 2 Sam. vi. 20.

ewn gair, nid oes budd a gaffo yr annuw-

l oddi wrth gymmydogrwydd y saint—er

dhyny yn fwy nag ychydig—yn ddigon i

íriiddynthwy ddarfod â'u cas. Ei bobl

7 yr unig feichniwyr a gymmer Duw i

,dw cenedl—pan mewn dalfa ganddo

—

lan o garchar. Hwynt-hwy yw yr achos

fendithion i'r teuluoedd, trefydd, a gwled-

Id, y maent yn byw ynddynt ; er hyny,

nôd at ba un yr anuelir eu saethau gwen-

ynllyd. Wele yr holl ddinas yn erbyn

3t ! neb yn eu mysg hwynt i gymmeryd ei

aid (Gen. xix.) ; mor gywir a phur yw yr

inuwiol i'w hochr eu hunain! Fe ddy-

!ed Tertulian i ni am ryw wr paganaidd,

dd mewn bodd at eu gwragedd, er eu bod

ji drythyll a pheurhydd ; ac yn byw gyda

yynt tra yr oeddynt feliy, cyn eu dycliwel-

ii at Gristionogaeth ; ond pan uuwaith y
ffleidiasant y ffydd, ac a'u gwuaethpwyd
jwy hyny yn ddiwair, hwy a'u bwriasant

ith. Tadau a allent od'lef ymddygiadau

fcufudd a gwrthryfel^ar yn eu plant, pau
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gafodd y rhai hyn eu dychwelyd a'n diwygio,

hwy a'u troisant dros y drws. Fel y byddai

dyn yn cael ei wellhau yn enw Ciist, yr oedd
yn myned yn droseddwr. A da fyddai, pe
na byddai hyn ond pechod y paganiaid yn
unig; ond trwy brawf alaethus yv ydym yn
cael nad oes dim creulonach gelynion i'r

gwir Gristion o fewn y byd, na'r rhai sydd
ar yr uu enw ag yntau. Yr erledigaethau

llymaf ar yr eglwys a godwyd gan y rhai

oedd yn yr eglwys. O! y fath gyfrif ar-

swydus yn y dydd mawr a fydd i'r cyfry w,

sydd yn proffetiu enw Crist/ac yn casau ei

anian ef yn y saint!— sydd yn galw Cristyn

Arglwydd, etto yn erlid ei weision goreu, ac

yn difetha ei ddeiliaid tfyddlonaf ! Y rliai

íiyu yw y bobl a gânt deîmlo, uwch law pawb
ereilì, eitliaf llid tanllyd Duw yn y dydd y
dadleuo efe achos ei bobl, ac yr ymddiaio

ar eu gelynion.

Defn. 2. Cymmerwch eîch annog at y
ddyledswydd hon o weddio dros y saiut.

Nis gellwch wneuthur peth a gymmer Duw
yn fwy caruaidd ar eich dwylaw. Mae efe

ei hun yn rhoddi yr erfyniad hwu yn eich

geneuau :
" Gofynwch i mi y pethau a ddaw

am fy meibion ;" Esa. xlv. 1 1. Mae gwyr

y llys yn ffurtío eu herfyniadau yn ol bodd
eu breniu : hwy a ediychaut rhag gofyn yr

hyn y byddo et'e yu aufoddlawn i'w roddi ;

ond pan ganfyddant ei fod o ochr rhyw wr
neu orchwyl, yna y maent yn awyddns i

gyflwyno yr erfyniad. Yr oedd Ìoab yu
gwybod beth yr oedd aruo, wrth anfon y
wraig o Tecoaíi at Dafydd, gydag erfyuiad

wedi ei amblygu mewu damme^ oh'gus,

dros Absalom mab y bieuîn. Gwyddai fod

cahm y brenin yn gref ar ei ol ef ; ac ÎAU
na fyddai y cynuygynannerbyniol ; aconid

yw calon yr Árglwydd wedi myned ar ol ei

saint ì Rhaid y w, gan hyny, fod dy weddi

drostynt yn dyfod mewn amser da, pan y
caiff galon Duw wedi ei gosod ar y peth yr

wyt ti yn ei ofyn. Hyn a barodd i Dduw
ddangos cymmaint bodd at Daniel : pen. ix.

22, 23. Yn awr yn eich gweddiau dros y
saint, ym mysg pe'thau ereill a erfynioch idd-

ynt, nac anghofiwch y rhai hyn.

laf. Gweddiwch am eu bywydau. Maent

y fath fendith lle maent yn byw, fel mai

anfynych y cwympant nad yw y ddaear yn

siglo danynt. Arwy<ld gyffredin o ddrwg

yu nesau yw, pan fyddo Duw yn cymmeryd

y duwioìion ymaith trwy farwolaeth.

Nid oedd gan Ieroboam ond un mab,

yn yr hwn y cafwyd peth daioui: rhaid

oedd i hwnw farw, ac yna dinystr teulu ei

dad yn canlyn (1 Bren. xiv. 7, &c.): pan fu

Awstin farw,syrthiodddinasHippo ynfuan

i ddwylaw y gelynion. Os ymaith yr ä y
gwr doeth sydd yn cadw y ddinas, uid rhy-

fedd os yw ei diwedd yn prysnro. Mae
Duw vn agor ffordd i ollwnLr ei farnédig-

aethauary byd, Uwy g^mmeryd ei saiut
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allan o'r byd. Pan fyddo efe yn ystafellu ei
blant yn y bedd, y mae ystorra ger llaw : !

Esa. xxvi. a lvii. Y raae yn achos dwys-
berthynol ynte, chwi a welwch, i ni wneud
ein heithaf i'w cadw yn ein plith, yn eu-
wedig pan y raae eu nifer mor ívch;macan-
aml eisoes,fel y gallwn ddvwedyd, fel y pro-
phwyd gynt ara Israel, u Ÿdym fel casgliad-
au ffrwythydd haf ; fel Uoffion grawnwin y
cynauaf gwin ;" Micah vii. 1. Yn wir, pe
gwelera hwynt yn dyfod i fyny mor aral yn I

yr ieuaingc, ac y raaent yn syrthio yn yr
hen, gallem ddywedyd, Y mae'benditíi yn-
ddynt. Byddai y rhai hyn megys hadyd
gobeithiol o leiaf i'r genhedlaeth nesaf.
Ond pau wneìer bwlch llydan, ac oud ych-
ydig i'w lenwi, y mae hyn yn ddrwg-argoel-
us. Ar farwolaeth Moses, fe safodd Iosuah
1 fyny yn ei le, ac aeth Israel ym mlaeu yn
llwyddiannus

; ond pan fufarw Iosuah, acy
cyfododd cenhedlaeth na welsai y rhyfedd-
odau a wnaethai Duw er ei bobl, ac a aeth-
ant felly yn wrthryfelgar, yna buan yr aeth-

\

ant ar lwyr feth : Barn. ii. 9, 10, &c.
2il. Am eu rhyddid a'u llonyddwch

:

" Dymunwch heddwch Ierusalem ; llwydd-
ed y rhai a'th hoffant ;" Salm cxxii. 6. I

Ierusalem oedd lle eu haddoliad cyhoeddus
;

|yno yr esgynai y 11wythau yn dystiolaeth i

'

Israel, i foliannu enw yr Arglwydd : adn. 4.
Felly, wrth heddwch Ierusalem y meddylir
y fath amserau tawel, yn y rhai y mae pobl
Dduw yn cael mwynhau eiburaddoliad heb
aflonyddwch. Mae yr eglwys yn barhaus
yn cael ei chyfn$widiadau ; weithiau teg-
wch, ac weithiau dryghin, ond ei gauaf yn
gyffredin yn hwy na'i haf. Ië, ar yr un
pryd ag y mae haul heddwch yn peri dydd
ar un rhan o honi, y mae rhan arall wedi ei
thoi drosti gan nos erledigaeth. Heddwch
dinamyn dros yr holl eglwysi sydd yn am-
meuthyn mawr ; a lle y byddo mewn rhan
yn cael ei fwynhau, y mae rhyw gwmmwl
annhirion neu gilydd yn fuan yn cyfryngu.
Am hyny, gosodir allan heddwch yr eglwys
wrth " osteg dros hanner awr ;" Dad. viii.

1. Pan roddodd Duw i'r Iuddewon truaiu
adfywiad ar ol caethiwed maith, drwy gyn-
nhyrfu calon Cyrus i ganiatau rhyddid i'dd-

ynt fyned ac ail adeiladu t Dduw, mor
fuan y cododd ystorm ac a'u curodd oddi
wrth eu gwaith ! Mae un brenin yn eu
helpio ym mlaen, un arall yn eu hattaí yn y
gorchwyl. Cafodd yr egìwys efengylaidd
ysbaid hyfryd o heddwch i gael ei hanadl

:

" A chan rodio yn ofn yr Arglwydd, ac yn
niddanwch yr Ysbryd Glân, hwy a amllia-
wyd ;" A ct. ix. 3 1 . Ond pa hyd y parhaodd ?

Tawelwch byr oedd hyn, yn myned o flaen
tymmestl o erledigaeth sy'n ei gorddiwes

:

pen. xiii. Fel hynymae rheolwyr cyfrwys-
gall y byd wedi trin y saint, fel y tybient
fod eu lles anianol eu hunain yn gofyn ; un
tro i'w llochi, dro araü i'w llethu. Nid oes

un math o bobl yn y byd all ddisgwyl lla
ewyllys da gan y byd na'r saint; eu hur
ddiogelwch gan hyny yw ennill Duwisef
o u plaid.

3ydd. Gweddia am eu cariad a'u hundym iuhlith eu gilydd. Nid yw cledd\ f
erlidiwr (diolch i Dduw) wrth wddf
egluys yn ein mysg ni ; ond ai nid yw CrL
ìonogioii gleddyf yng nghleddyf ym mv
eu gilydd / Mae y cwestiwn wedi ei fý
ych ofyn yn ein dyddiau. Pa ham na bu
gair a bregethwyd mor fynvch, cdur,
nerthol, ag a gafodd ein eenedl erfoed
fwynhau, yn fwy effeithiol i ddychwelyd
annuwiol ac i adeiladu-y saint ? Ni dd
wedaf mai dynia yr uuig achos ; ond i

feiddiaf ei bennodi fel un, ac nidy lleiafy
mysg achosion, sef yr yinraniadau
rhwygiadau alaethus ym mysg y rhai

I

wnânt broffes o'r gwirìonedd. Yn gyntiAm y saint ; nid rhyfedd nad yw eu cy
nydd yn fwy dan y gair ; o herwydd m
mewn cariad y raae corph Crist i gael ei a
eiladu : Eph. iv. 16. Tra y byddo lluched
ar y corph, nid oes dira maethu arno. 1
apostolion eu hunain, tra yn ymgecru, yc
ydig fudd a gawsant oddi wrth brega
Crist, na'r sacrament ei hun yn cael ei w^ei
yddu iddynt gan Grist. Fe fuasai un

3nleddwl hwuw yn fath bryd, y gallasent
3

y nerth o hono (fel cynnifer Elias) fvni
daithbell. OndOch! gwelwn waned ydyi
ar eu codiad oddi wrth y bwrdd ; un 1

gwadu ei feistr, a'r lleill mewn dychryn 1
ei adael

: mor anaddas oeddynt yn y fal

dymmer i dynu budd ysbrydol o'r môdd3
goreu ! Drachefn, am yr annuwiol, ni

rhyfedd nad yw y gair yn llwyddo rai
gyda hwynt, tra y mae yr ymraniadau a
tramgwyddiadau sydd wedi codi ym mysa
rhai a alwant eu hunaiu yn saint, 'vv5
llenwi eu calonau â rhagfarn yn erbyÄ
gwirioneddau sanctaidd a ffyrdd Duw. ]

mae Crist yn gweddío arn íindeb ei bobíl
"Fel y credo y byd (raedd efe) mai t\di Jt
haufonaist i ;" loan xvii. 21. Pa bethll
fynychach yn safn aml advn halogedicll
hyn ? Nyni a'u credwu pau ddelont 0511
un meddwl, ac a ddeuwn atynt pan allolfe

gyttuno â'u gilydd—pwy a gâr wthio ei mí
i d ar dân ? Fe ddylai hyn, mi feddyliM
gyffroi pawb sydd yn dymuno yn dda'lf
efengyl, i weddio, a hyny yn ebrwyddH
ad-undeb i'w calonau ymranedig. PoflE
ddadleuon ni wnânt y tro : gweddi, os dinE
a'i dwg i ben. Fe ddywed Pliny ain fath'fe

berlau a elwir yn unioniaid, fod eu uatur(e[î
mai yn y môr y megir hwynt) yn cyfran<îgL
yn fwy o'r awyr nag o'r ddaear. Duw Tfc

heddwch yn unig a ddichon ein ìiedilycn»t
(

ni: os byth y byddwn ddoeth i gyttiUM 1-

rhaid i ni fenthyca ein doethineb oddi uch-js

od : hon yn unig sydd yn bur a heddych
fo

lawn, i
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PENNOD XXI
'n danffos mai nid rhai, ond yr holl saint sydd i

ni weddio ac erfyn drostynt ; a pha ham ì

f trydydd pwngc gosodedig ydyw hwn.

ITrth weddio dros y saint,rhaid ywgweddio

rostynt oll. Nid wyf wrth hyn yn medd-

I fel y Pabyddion, dros y byw a'r meirw.

loddion ydyw gweddîo i weini arnynt yn

i ffordd ;
yn angeu y maent ar ben eu

dth. Mae gweddiau yn anfuddiol dros y
echadur marw, ac yn afreidiol dros y sant

hunodd. Yr annuwiolion yn y cyflwr

wnw ydynt îs law, a'r saint uwch law ein

weddiau. Pan ddarfyddo yr einioes, y mae
pren wedi syrthio, ac yno y bydd efe. Yr
Jym yn darllen am gyfnewidiad a gaiff y
>rph ar ol angeu. Cyrph pydron a allant,

id eneidiau budron ni allaut, gael eu go-

>neddu ar ol angeu. Os yn aílan yr äut

lan o'r corph, felly y cyfarfyddant âg ef yn

r adgyfodiad. Ýr amser i weddi'o dros-

mt sydd yn awr, tra y maent yn byw yn
Ích mysg neu byth ; o blegid y mae marw-
aeth ac uffern yn dyfod ynghyd i'r pech-

iur. Cyn gynted ag y gwthiwyd enaid

uenus y goludog allan o'i gorph, dyna fe

a gwaeddi yn ufFern (Luc xvi. 22): " Ygo-
dog a fu farw ac a gladdwyd ; ac yn uffern

f

e a gododd ei olwg, ac efe mewn poenau :

ad fe ddywed Abraham wrtho fod gagen-

or mawr wedi ei sicrhau, i luddias tramwy
ìwng y nef ac yntau. Yn awr, pa beth

w hwnw ond deddf anniddymadwy, drwy
un y mae yr annuwiol yn seliedig dan

digofaint tragwyddol. Os na dderbyn
uw weddiau oddi wrtbynt

;
yna nis gwna

idi wrth ereill drostynt. Ac megys y mae
annuwiol y tu hwnt i'n help ; felly y

iae y saint yn gwbl uwch law ein help
;

nys y maent yn eu porthladd tawel. Mae
weddi yn arwyddo bod difiÿg ; eithrymae
saint a ymadawsant yn berffaith, am

yny yn cael eu galw yn " ysbrydoedd y
rfiawn y rhai a berffeithiwyd ;" Heb. xii.

Ni rhaid i ni ofyn am faddeuant iddynt

wy, o blegid y mae Duw yn eu rhyddhau,
maent yn gyfiawn ; nac am ddim cyn-

orthwy i gyflawni un diffyg, y maent wedi
i perffeithio ; nac am symmud dim poen
Idi arnynt, o blegid yr Ysbryd a ddywed,
Gwyn eu byd y rhai sydd yn marw yn yr
rglwydd, fel y gorphwysont oddi wrth eu
afur ;" Dad. xiv. 13. Ond yr oedd dy-

ìymmygwyr y ddyfais hon yn bwriadu, y
tae yn debygol, elw i'w pyrsau eu hunain,
n hytrach na lles ieneidiau ereill : athraw-
.eth ysbeilus ydyw, i ddwyn porth i felin y
ab. Ond i adael hyn, y saint byw, eich

ydymdeithion yma mewn cystudd, sydd i

iel help eich gweddiau ; ac o'r rhai hyn y
ìae y frodoriaeth gyfan i gael ei chylchu o
ìwn ein coffâd. Y Pabyddion a soniant

twer am drysor sy gan yr eglwys : yn ddi-

! au, dyma wir drysor yr eglwys, ei ystôr gy-
ffredin o weddîau, drwy yr hyn y mae ei

holl aelodau yn dal masnach â'r nef, y naill

dros y llall. Paul a ddywed y fath galon

eang oedd ganddo ef, hyd yn oed dros y rhai

ni welsant ei wyneb yn y cnawd : Col. ii.

1. Cymmerwch ychydig resymau dros y
pwngc.

laf. Mae arnom garu yr holl saint; yn
ganlynol, gweddio drostynt oll. Cariad

mewn sant, y mae yn ddarlun o gariadDuw
tuag atom ni ; ac nid ydyw cariad Duw
yn edrych yn gam ar un sant mwy nag un
arall. Nid delw o waith Duw yw hono nad
yw yn debyg iddo ei hunan. Dichon natur

yro yn ei chenhedliadau ; ond ni yra Duw
yn y gras a genhedlo efe ym mynwesau ei

saint. Nid yw y creadur newydd byth heb
ei wir natur. Os yw Duw yn caru pawb o'i

blant, yna tithau a geri bawb o'th frodyr

:

neu nid wyt yn un o honynt. Pan y mae
Paul yn canmawl Cristionogion am y gras

hwn o gariad, mae hyny gyda sylwad ar ei

gyffredinedd (Eph. i. 15): "Wedi clywed
am eich ffydd yn yr Arglwydd Iesu, a'ch

cariad tuag at yr holl saint." Felly Col. i.

4 ; a Phil. i. 5. Yn awr, os ydym yn eu
caru oll, nis gallwn lai na gweddio drostynt

oll. Honi ein bod yn caru rhyw un, ac heb
weddi'o drosto sydd anghyssoniaeth. A ddi-

chon gwr lls fod yn caiu ei gyfaill, ac heb
yngan gair wrth ei frenin o'i blaid, pan y
gallai ei fawr lesu drwy hyny ? Y mae car-

iad yn cymmhell ei berchen i wneuthur y
cymniwynasau goreu allo i'w wrthddrych.
Mair a dywalltodd yr enaint mwyaf gwerth-
fawr a feddai hi ar Grist. Gweddi, os o'r

iawn gyfansoddiad, yw yr enaint gwerth-
fawrocaf a elli dithau gyfranu ar y saint.

Na chadw mo hono i ryw ychydig sydd o'th

gymdeithas neillduol di, neu o'th gydna-
byddiaeth neillduol: ond gâd i'w arogl per-

aidd lenwi holl d yreglwys: Gweddia droa

y cwbl.
2il. Bhaid gweddío dros yr holl saint am

fod Crist yn gwedd'io drostynt oll. Y mae
efe yn dwyn eu henwau oll ar ei ddwyfroneg.
"Ac nid wyf yn gweddio dros y rhai hyn
yn unig, eithr dros y rhai hefyd a gredant

ynof fì trwy eu hymadrodd hwynt;" Ioan
xvii. 20. Nid yw efe yn gadael un o'r rhif

allan o'i goffâd. Yr oedd y brawd hynaf
yn offeiriad i'r holl deulu; felly Crist ein

Brawd hynaf ni, i holl deulu y credinwyr.

Yn awr y mae eiriolaeth Cristyngynddrych
i ni ffuifio ein gweddiau wrtho. Nis gall-

wn ni yn wir weddîo dros y cwbl, fel y
gwna efe. Y mae efe yn gweddio drostynt,

nid yn unig yn y cyfan-gorph, ond dros bob
aelod ar ei ben: "Mia weddiais drosot,

medd efe wrth Pedr: Luc 22, ie, nid yn
unig dros bob person wrth ei enw, ond dros

eu hangenion a'u hachosion neillduol hwynt

;

Mi a weddiais na ddiffygiai dy ffydd ài. Y
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mae Crist yn edrych at y gras hwnw, oedd
yn beunodol mewn dwysat' berygl, ac yn ei
ddiogelu trwy ei eiriolàeth. Ö ! y fath dru-
garedd annhractliol yw hyn i Gristion; ei
fod ef yn bennodol yn cael son am dano
yn y nef, a phob diifyg neu broredigaeth
sydd yn ei boeni ef yn cacl sylwi arno, a
darparu i'w erbyn trwy gyfryngdod Crist!
Yn y modd yniayn wir nisgaüwn ni wedd-
îo drostynt oll; o herwydd na adwaenom
ond yohydig o'u personau ; ac ond ychydig
o gyflyrau a helynt y rhai a adwaenom.
Nidoesachoschwaith am i ni eu hadnabod:
y mae ein pleidair a'u llais cyifredinol vn
cael ei gymmeryd mor garedig, a phe bacm
yn meilru nianw] bennodi pob un, a phob
peth. Y mae Daw yn gwybod mcddwl
yr Ysbryd Glân yn ein gweddiau ni ar y
ddaear, am yr un pethau Rg y mae Crist
yn canlyn am danynt yu ei eiriolaeth yn y
nef.

3ydd. Rliaid i ni weddîo dros yr holl
saint; onid e, nis gallwn weddlo dros un.
(laf.j Nid oes fodd i ni weddío yu wirion-
eddol dros un, ac nid dros y cwbl. Y neb
sydd yn gweddio dros un sant. ac hcb ddv-
muno yn dda i un arall, nid yw yu gweddi'o
dros yr un hwnw fel sant, ond dan ryw ys-
tyriaeth arall, me^ys pri< 1, cydymaíth,
plentyn, neu y cyüelyb—sant wedi ei wisgo
á'r fath amgylcliiadau. Y neb a garo ddyn
megys dy», a garo bob dyn, am fod yr un
natur ddyuol ym mhawo, ac felly y niae vr
nn anian ym mhawb o'r saint. (2il.) Nia
gallwn weddîo yn dderbyniol dros un, oni
weddîwn drostynt oll ; ac felly ni a w.nawn
gam â'r rhai y gweddiwn drostynt wrth ad-
ael ar ol y rhai ydylem eu cofiogydahwynt.
Ni fynai loseph wrandaw ar ei frodyr i

oHwng Sirneon yn rliydd, hyd oni ddygas-
ant hwy Beniamin hefyd i waered ato." Os
mynit tithau groesaw at Dduw, wrth
weddio dros neb, dwg dy holl frodyr ger ei

fron yn dy ddeisynadau; na âd un vn ol:
" Ai dyma ôy lioíl blant ?" meddai Samuel
wrth Iesse yn i Sam, xvi. II. Ni fynai efe
cistedd i lawr hyd oni chyrchwydy lìengcyn
©afydd i gyflawui y nifer. Ÿsgatfydd dy
fod yn daer mewn gweddi dros y Cristion-
ogion sydd yn agosaf atat ; ond ai nid w\ t

yn anghoíio ereiíl sydd ym mliellach oddi
wrthyt ? Yrwyt yn coíio ani eglwys Dduw
sydd yn dy wlad ; ond a ydyw ìielbulon
eglwysi pellenig yn cael lle yn dy galon ?

Beth pe gofynai Duw i ti yD awr, Ai dyma
dy holl frodyr ? Ai nid oes neb i'w cotìo

heb law y rhai hyn sy dan sylw dy lygad ?

Ai nid oes genyf fi blant, a chenyt tithau
frodyr mewn manau ereill o'r byd i feddwl
amdanynt ? Rhaid oedd i'r Inddewon yn
Babilon beidio ag anghofio Ierusalem, o
herwydd ei mawr bellder : "Cofiwch yr
Aiglwydd o bell, a deued lerusalem yneich
cof chwi ;" /*. li. ÖO,

PENNOD XXII.
Cymmlucìjsiad.

Defn. 1. O ! y fath fasnachwr cvfoetho
yw y sant sy ganddo eiddo yn cerdded mew
cynnifer o ddwylaw. Yn y nef, y mt
Crist yn ddyfal mewn gweddi o'i blaid
y ddaear, ei frodyr. Pa beth sy'n ddirfy'frf

hwn ì Mae gan Gi ist y fath lè yng nghal
ei Dad, fel nas gall efe ei nacau o dcíim

;

chan y saint y fath le yng nghalou Crist.fc
na wna yntau mo'u nacau hwythau. Fell

y mae marchnadaeth y Cristion yn myne
ym mlaen yn bylus yn y ddau fy(

Meddwl am hyn, Gristion, er dy gysur, p
le bynag y mae plentyn i Dduw yn bv\v a

y ddaear, y mae geuyt ti yno orcliwylydj
farchnata á'r nefoedd er dy ennill. Bvdd
ed hyn yn atteg i'th ffydd wrth anfonifj
dy erfyniau neillduol dy hun, gan wybodd
fod yu gweddío mewn cymmundeb a chynì
deithas âg ereill, ie, pan fydtlech ar dy 'bei

dy hun yn áy ystafell : disgwyi atteb ì fw
na'th weddi dy hun. Mae yn anghariadoî
deb beidio gweddio dros ereill, ac yn falch
der bod heb ddisgwyl lies oddi with weddi
au ereill.

2il. Mae yn dysgu i ni pa mor ymofynga/
y dylem fod yng nghylch helynt ein broaj
a chyflwr yr eglwys, fel y gallcm feìh
weddío drostynt gydag yniysgaroedd mwj
teimladwy o'u diífygion. Mae Nehemîah
pan glwodd am rai oedd wedi dyfod o Indea
yn ymofyn liynt ei frodyr yno (iYehem. i. 2)

ac oddi wrth yr hanes atlnist a gafodc
am eu blinder a'u gwaradwydd, y mae ef<

mewn gofid chwerw : hwnw y mae yn 4
dywallt mewn erfynîau a dagrau dròsty
i fynwes Duw: àdn. 4. Pa fodd y gall-

asai efe wneuthur hyn gyda'r fath deiml
ad, oni bnasai iddo yn gýntaf gael liysby»
rwydd o'u cyflwr helbnlns ? Vr ydyni la\v«

o honom yn gofyn yn fynych, Pa iicwyddí
ac yn darllen llyfrau lianesiun, pellenig t

chartrefol: ond aifel Atheniaid ai fel Crist
ionogion; i lenwi ein penau, yjite i eiTeithic

ar ein calonau ; i'n haddurno â defnydd
dadwrdd a siarad gyda'n cymmydogior
wrth ochr y tân, ynte â defnydd gweddi
flaen ein Dnw?

3ydd. Llafuria am gael calon helaetbl

mewn gweddi dros yr holl saint. Dyweditl
yn 1 Brcn. iv. 39, roddi o Dduw i Solomoo
ddeall mawr iawn, a helaethdra calon, feiy l

ty wod sydd ar fin y môr. We\e yma dru-

'

garedd fwy nag oedd hyny i Solomon! 1

Mae calon helaeth mewn cariad ysbrydol yn '

well na synwyr hclaeth ! gwuctid yn dda,

yn wcll na'i wybod. Nid oes dim^y frynt-

ach nag ysbryd hunanol ; na hunanol-
rwydd gwaeth na hwnw a fyddo yu cael

ei ollwngallan mewn gweddi. Gallai pagan
feio ar yr Atheniad ìiwnw oedd ar syelider

yn gweddio dros ei ddinas ei hun, "01



DRÜ9 *R ÎÌOlt SAIN'T. 7ól

au, gwlawî.i ar feusydd yr Atheniaid ;"

nd yn anghotio fod ar ei gymmydogion
isieu gwlaw yn gystal ag yutau. Yr oedd
páryw o'r paganiaid yn niawr-barchu y
liiuwedd hwu o garedigrwydd. Cymmer-
/cli un esampl yn lle y cwbl ; yr ydoedd
n ddeddf ym mysg y Rhufeinwyr na ddeu-

i neb yn y nos at babell yr ymlierawdwr
an boen marwolaeth. Ond uu noswaith,
ifwyd rhyw filwr yn sefyll yn agos at

abell yr ymherawdwr, âg erfyniad yn ei

iw i'w gyn\vyno iddo ; ac am hyny yr yd-
îdd yn ebrwydd i'w ddieuyddio. Ond yr
mherawdwr wrth glywed y trwst o'r tu

iewn i'w babell, a lefodd alian, Os drosto

hnn y mae ei erfyuiad, bydded farw
;

nd cs dros ryw un arall, arbedwcb ei

Twyd. Erbyn ei holi, fe gafwyd mai dros
rlau o'i gydtìlwyr yr oedd ei erfyniad, y
ìai oedd wedi eu dal yn cysgu ar eu gwyl-
I Felly, diangodd y dyn rhag marw, a'i

pfeiJlion rhag eu cosp hwythau. Yr oedd
tro hwu o garedigrydd nior foddhaol gan
prysog daearol, fel y dirymodd efe y gyf'-

lith er ei fwyn ! O ! ynte, mor dderbyuioi
dd gan ein Duw trugarog eiu bod yn
riol dros ein cyd-Gristionogiou ! Ond i'ch

ìuog yn fwy i ymarfer â'r ddyledswydd
1 ei lled a'i helaetlirwydd llawn, sef dros
* holl saint, ystyriwcli,

(laf.) Y bydd i'r gwtddío yma dros yr
dÌI saint broíi bod eich cariad at y saint

ìdditi'uant. Dyu wrth wedd'ío drosto ei

ìn neu ei berthynasau, nid yw ynsefyllyn
fath fantais i weled gweithrediadau pur
as, a p.iau fyddo yn gweddîo dros y cyf-
w ag sydd heb yr ymddibyniad cnawdol
na aruo. Pan w

v
\t yn gweddîo drosot dy

m, niewn eisieu neu gleíyd, pa fodd y
íyddost ti ei fod yn chwaueg na chri an-
noì y creadur ? Ài dros dy deulu yr wyt
i gweddio ? Fyth y mae gan dy gnawd
fran yn y gwaitii ; ac fe ali fod yn help i

'syiiibylu, os nad \n brif gynuhyrfydd i

r osod ar gychwyn. Ond pau fyddo dy
lon yudwys-guro gan y teimlad ofeichiau
ywrai ereill, sy heb ddim yuddyut i'th

nnliyifu i'w corio, ond'eu Crístiouogaeth
;

iphan el i yn y dir-el ddadleu gyda Duw
ostynt, mor deimlndwy a phebydditardy
ges dy hun

; yn ddiau y mae \ma ysbryd
asol yn anadlu.
(2il.) Megys y dywed hyn am wirionedd
ras, felJy y gwna liefyiî am ei nerth a'i

fiant. Llygiedd yw cyfyngydd ein calon-
ni : nid o'r radd oreu o Gi istionogion yr
ddy rhai hyny y dywed Paul am dan-
lt, eu b<»d yn ceisio yr eiddyut eu liunain :

\d. ii. 21. Fel y byddo y galon yu tyfu
ìwu gras, y mae yn eangu ac yniuyned
I
fwy ei gofal dros ereill. Po uchâf yr

> gwr i'r bryn, helaethaf yr olygfa o'i

en. Un yn sefyll ar lawr, nis gaíl edr-
h dros y gwrych nesaf; y mae ei olwg

yn cael ei attal o fewn gwal ei fuarth ei

hun. Felly yr ysbryd anianol nid yw yn
meddwl ond am ei eiddo a'i les ei hun ; ni
theimla y dwfr nes y delo ato i'w gaban ei

hun : tra y mae gras yn codi yr enaid i fyny

;

a pho fwyaf o ras a fyddo gan ddyu, mwy-
af y pair iddo edrych oddi wrtho ei huu
drosodd i helynt ei frodyr. Mae y cyfiyw
un yn cyfranogi o natur y cyrph nefol sy'n
ty wallt eu dyJanwadau i waered ar y byd
oJl. Yn enwedig, fe dystiolaethai hyn fod
dy ras yn gryf ei weitlirediadau, os byddai
amgylchiadau o'r fath yn cydganlyn. (1.)

Pan fyddo y dyn ei hun yn noíio mewn hel-

aethrwydd o ííob mwyniant, ac yn galiu y
pryd hyny roddi heibio ei lawenydd ei hun,
i wylo a galaru dros a chyda'r saiut cys-
tuddioJ, er maint fyddo eu pellder oddi
wrtho. Dyma fel y gwr.aeth Neliemîah
dros ei frodyr yn Ierusalem, pan oedd efe

ei hun mewn nyth cynnhes, yng nghanol yr
hoJl fwyniant a aílai llys y fath frenin
mawr ei roddi. Nid peth arferol yw i neb
ond y rhai o ras mawr deimlo cortynau go-
tìdiau yr eglwys drwy wely o fan-blur' y
maent eu hunain yn gorwredd arno. Blìyw
Ddafydd dduwiol a ìaid i hwnw fod, a aìl

godi Terusalem uwch law ei lawenydd penaf.

(2.) Ar y llaw arall, pan allom, yn nyfnder
ein gofidiau a'n trnllodau personol ein hun-
ain, gadw ystafell helaeth yn ein gweddiau
i saint ereiíl

; y mae hyn yn arwydd o fesur
mawr o ras. Yr ydoedd yn brawf fod nei th
a clialondid y Bhufeiniaid yn fawr, pan all-

ent hebgor amryw lengau, i'w hanfon i'r

Yspaen, yn gynnorthwy i'w cyfeilliou yno,
tra yr oedd Hannibal a'i fyddiu arswydus
ger llaw i'w pyrth eu hunain. Bod yn gaJlu
ilioddi bentliyg gweddiau cyuuortliwyol i

saint ereiJl mewn cystudd, neu i eglwys
Dduw ar led, pan wyt dy hunan niewn tar-

aw dwys gan dy olidiau dy hun, svdd yn
arwyddo ysbryd grasol iawn. (3.) Pan al'-

om yn ein gwasgfeuon dderbyn y uewydd-
ion am drugarecìdau neb rhyw saint ereiil

gyda llaweuydd a diolcligarwch, y mae Iiyn
yn gofyn gras niawr yn wir i allu sefyll yn
wyneb dwy brofedigaeth mor wahauolaryr
un aniser. Mae lîwyddiant ereill yu rliy

fyuych ynmagu cenfigenacanfoddlonrwydd
yn y rhai sy hebddo. Os wy t gau hyny yn
g.illu moliaunu Duw am ei drugareddau
i ereill, tra y mae y dagrau yn dy lygaid am
dy di;tl!odau dy huu ; dynadymmer angliy-
iiredin; nid cig a gwaed erioed a'i magodd
ynot, ti elli fod yn sicr.

I benderfynu hyn â gochelîad. Er ein
bod i weddi'o dros yr holl saint, etto y mae
rhai yn galw am goifâd niwy neillduol gen-
ym. 1. Y rhai sy*n agos atom o ryw gar-
enydd arall, megys drwy rwymau natur yn
gystal a gras : P/nlemon 16, "Brawd an-
w\l, yn enwedig i mi ; eitlir pa faint mwy
i ti yn y cnawd, ac yn yr Arglwydd hefyd."
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Gwir yw, fod rhwymyn yr ysbryd yn sanct-
eiddiach na rhwymyn y cnawd ; etto, pan fo

rhwymyn y cnawd yn blethedig gydar llall

y mae yn chwanegu cryfder i'r serch, ac
felly dadl at y ddyledswydd. Am hyny y
dywed Paul wrth Philernon, " Pafaint mwy
i ti ?" Fe all cariad ddechreu gartref, er nad
vdyw i ddiweddu yno. Drachefn, dr \vy

berthynas, cymdeithas, a chymmundeb car-
trefol, pa un bynag ai gwladol ai crefyddol

;

y mae y rhwymau hyn ynrhoi cymmhelliad
at y ddyledswydd

; y meistr dros y gweision,
a'r gweision dros y meistriaid

;
gweinidog

dros ei bobl, a'r bobl dros eu gweinidog. Y
neb a newyna ei deulu, nid yw yn debyg o
•wledda ei g\ mmydogion ; y gr taiog wrth
ei gyramydogion, nid yw yn debyg o fod yn
rhy dirion at ddieithriaid. Felly yr hwn uid

yw yn gweddio dros y rhai sydd yn sefyll

drwy y fath berthynasau mor agos ato, nid

yw ond annhebygol iawn i fod yn helaeth
yn ei ymbiliau dros ereill. 2. Y rhai a fo
mewn cyfyngder. Pwy bynag a anghof-
iwch, cofiwch y rhai hyn. Os bydd un claf

yn ein teulu, ni a ddanfonwn ei dameidyn i

hwnw cyn tori i neb a fyddo wrth y bwrdd.
Amser cymmhwys i gariad ydyw y pryd
hwn. Cyfaill at galedfyd, y mae mor gyf-
addas a thân at ddiwrnod o auaf. Cyfeill-
ion Iob a ddewisasant yr iawn amser i ym-
weled âg ef ; ond ni chymmerasant yr iawn
fíbrdd i wneuthur defnydd da o'u hymwel-
iad. Pe treuliasent mewn gweddi drosto yr
amser a dreuliwyd mewn dadleuou taubaid
i'w erbyn, hwy a fuasent er niwy o fudd
iddo ef, a mwy o fodd i Dduw. Drachefn,
dyma y pryd y mae y temtiwr yn brysur.
Y mae y llew hwn yn rhodio allan yn nos
cystudd, gan obeithio drwy wylio y pryd
hwnw gael y Cristion yn ysgíyfaeth. Ai
ni fydd i uinnau wylio i wedcíio drosto ?

Drachefn, dyma yr amser y mae Duw yn
gyflymaf yn atteb gweddîau .

" Y dydd y
llefaisy'mgwrandewaist" (Salm cxxxviii.3);
hyny yw, yn nydd cystudd. Yn wir, yn awr
yw yr amser pan y bydd Ysbryd Duw mewu
raodd neillduoi yn ein cyramhell i weddio

;

a pha bryd y mae i ni anfon ein llythyrau
ond pan fo y llythyrwas yn galw / Efe, yr
hwn sydd yn dy gymmhell i weddio, a gym-
mer gymraaint o ofal am roi dy erfyniadau
mewn llaw, a gweled atteb yn cael ei roi yn
ol. 3. Y cyfryw o'r saint ag sydd osefylìfa
a defnydd cyhoeddus. Yr ydych yma yn
gweddio dros lawer wrth weddio dros un.

4. Y cyfryw ag sydd yn bennodol wedi dy-
muno a'ch rhwymo i'w cofio wrth orsedd
gras. Ym mysg dyledion, y mae rhai pen-
nodedig i'w talu yn gyntaf. Yr wyt yn
ddyledwr i'th holl frodyr, ac arnat eu cofio

yn dy weddîau ; oud yn fwy enwedigol y
rhai hyny i ba rai yr wyt yn bennodol wedi
addaw hyn. Y mae hyn fel pe byddai yn
rhwymiad dan dy law wedi ei roddi er sicr-

wydd chwanegol y teli y ddyled non i'

gyfaill. Pwy bynag a anghofiech, co
hwnw. A ddarfu i gydwybod y pentiulli
ei gyhuddo ef am beidio cofio Iose})h, oe
wedi ei rwymo i eiriol gyda Pharaoh droí
pan ddychwelid ef i'r llys ? " Yr wyf fi

cofio fy meiau heddyw," medd efe :

xli. 9. Yn Uawer niwy y mae genyt ti acr
i gyríesu dy feiau, yr hwn wyt yn angho
cotfau y rhai hyny ger bron yr Arglwyc
sydd yn ddifrifol wedi gofyn hyny ar
law. Bod wedi addaw talu swm o arian,
phallu, ni byddai yn anonestrwydd m\»
Ti elli golledu ei enaid ef yn drymach wi
ei somi o'th weddi, nag a fyddai y niw
i'w dda bydol wrth ei fod heb dy arian.
fodd y gwyddost ti nad yw y drugaredd sy.

arno ei heisieu yn cael ei hattal i aros i'

weddüau di ddyfod i'r nef am dani ?

saiutereill weithiau yn cael drwy eu gwed*
au drosom, yr hyn nid ydym ni drwy
eiddom ein hunain, sydd eglur oddi wr
lob ii. 48.

EPHESTAID vi. 19, 20.
" A throsof finnau, fcl y rhodder i nii ymadroc
trwy agoryd fy ngenau yn hyf, i hysbysu dirg
wch yr efengy' : dros yr hon yr wyf yn gen
mewn cadwyn."

PENNOD I.

Yn dangos ei bod yn ddyledswydd dymuno gwed
au ereill, a pha ham ; yn dangoa hefyd nad
gwneuthur hyn yn anfri i gyfrynydod Cì
drosom ; gyda chymmhicysiad byr.

Y mae yr apostol, ar oT gosoa allan y dd
ledswydd hon o weddi yn ei llawn gwrup;
a chymmeryd yr holl sâiut o fewn ei chylc

yn dyfod yn awr i gymrahwyso y rheoì g
ífredin hon, ac i ofyn rhan ei hun yndc
" A throsof finnau." Pan y raae yn erc

iddynt weddio dros yr holl saint, nid y
yn sicr yn cau mo hono ei hun allan, ac y
tau yn un—nid y Ueiaf—yn y nifer. Yn
geiriau,

1. Y maê yma annogaeth, neu d^leisyfi

Paul drosto ei hun, ac ynddo ef dros h<

weiniuogion yrefeugyl : "a throsof finnai

2. Cynnwysiad ei ddeisyfiad .
" Fel

rhodder i mi ymadrodd." Nid y myuai <

eu cyfyngu a'u terfynu yn eu gweddiau wr
y deisyfiad hwn yn unig ; ond ei osod y m
fel pwngc arbenig iddynt sefyll ato.

3. Y diben pa ham y mae yn dymu
hyn :

" Fel yr agorwyf fy ngenau yn hyf,

hysbysu dirgelwch yr efengyl."

4. Dadl ddeublyg, i gefuogi a chymmh
y deisyfiad hwn. laf. Oddi wrth
swydd : "dros yr hon yr wyf yn gena

2il. Oddi wrth ei gyflwr helbulus prese

nol .
" yn genad mewn cadwyn."
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1 Ara y cyntaf ei ddeisyíìad :
"A tlirosof

inau."

Nodwn yma, laf. Fod ar bobl eisieu

iyggu iddynt eu dyledswydd at eu gweinid-

Wyngystalathuag at ereill. Er yn wir

lad oes un ddyledswydd anhaws i'r gwein-

[idog ei gwasgu, nac i'r bobl ei gwrandaw ;

iddo ef ei phregethu yn ddoeth a gostyng-

îdig, ac iddynt hwythau ei derbyn yn ddi-

Bparn,
DOSB. i.

2il. Y mae nid yn unig yn ddyledswydd

irnom weddîo dros ereill, ond hefyd ofyn

Ecddiau ereill drosom ein hunain. Os yw
Paul yntroi yn gardotyn, ac yn deisyf ar

sreill ei gofio/yna pwy nad oes arno eisieu

hyny ? Y mae hyn wedi bod yn arferiad

Erbaol gan y saint. Weithiau, y maent yn

jjalw i mewn gynnorthwy eu brodyr ar

ichosion neillduol i weddi'o gyda hwynt.

Felly Daniel (pen. ii. 17, 18), panoeddid yn

Eÿn deongl breuddwyd y brenin, y roae

}n gwneuthur defnydd'o Hananiah, Misael,

ic Azariah, ei gyieülion : "Yna yr aeth

Daniel i'w d, ac a fynegodd y peth i'r rhai

byn, fel y ceisient drugareddau gan Dduw y
oefoedd yn achos y dirgelwch." Ni roddai

Daniel atteb i'r brenin nes cael yn gyntaf

ütteb gan Dduw ; ac am hyny, i weddi y
mae yn myned. Diammheu nad oedd efe

yn anghofio y neges hwn yn ei ystafell pan

wrth ei ymbiliau dirgel ; ond heb law hyny

y mae yn galw cynnorthwywyr i uno gydag

îf mewn gweddi gymdeithasol. Y mae yn
mfon am danynt i'w d, lle y mae yn de-

bygol iddynt weddio ynghyd er bywiogi

îerchiadaueu gilydd, a rhoi grym i'w her-

ryniad wrth ei gydgymmhell yn y modd
írwn. Am hyny, y mae efe yn adn. 23 yn
iddef y drugaredd fel attebi'w cydweddiau:

'Tydi Dduw fy nhadau yr ydwyf íi yn
iiolch iddo, am beri i mi wybod yn awr yr

byn a geisiasom geny t." Fe gyfiawnhâ hyn
nferiad y saint, pan fyddo iddynt mewn
rhyw w7asgfa drom o brofedigaeth neu gys-

tudd, alw rhywrai ereill o'r ffyddloniaid i

roi braich gyda hwynt wrth y gorchwyl

ìwn. Weithiau, ni a'u cawn yn deisyf

jweddiau eu brodyr drostynt, pan nad oes

yyfle iddynt eu cael gyda hwynt. Fel hyn
y mae Esther yn gosod yr Iuddewon yn
3usan i weddio drostihi: Esth. iv. 16. Felly

7 mae Paul mewn amryw o'i epistolau yn
iymuno i'r saint ddwyn ei enw gyda hwynt
it orsedd gras : Rlnif. xv. 30 ; 2 Cor. i. 10,

11 ; Col. iv. 3 ; Philem, 22. Ac nid heb
ichos mawr ; o blegid,

(laf.j Y mae Duw wedi ei gwneuthur yn
Idyled oddi ar y naill sant i'r llall. Yn
iwr, bod heb chwennych taliacl o'r ddyled

jon a roddodd Duw ar ein brcdyr, y mae
m bychanu y drugaredd a daioni ein Duw.
Pe byddai cymmynrodd wedi ci adael i ni

jau gâr, oni' fydclai yn ddirmyg ar ei gared-

•^6

igrwydd peidio galw ar yr etifedd sydd i'w

tnalu 1 Yn sicr y mae Duw yn cyfrif ei fod

yn gwneuthur caredigrwydd â ni yn hyn ;

ac am hyny y mae lle iddo ei gymmeryd yn
angharedig ein bod heb ofyn am y rhodd.

Nid ydym yn arfer colli dyled o eisieu ei

gofyn ; ac nid un o'r rhai lleiaf sy genym
allan ydyw hon.

(2il.) Llawer ydyw yr addewidion grasol

sydd wedi eu gwneuthur i'r fath weddiau o

eiddo y fTyddloniaid y naiîl dros y llall: "Os
gwel neb ei frawcl yn pechu pcchod nicl yw
i farwolaeth, efe a ddoisyf "ac efc a rydd
iddo fywycl ;" l loan v. i Or.d chwi a

ddywedwch, pa fodd y dichon gwcddi un
gael maddeuant i un arall ? Yr v;yf yn
atteb, nid oes neb yn cael maddeuant o her-

wydd fîydd un arall, rhaid i hon fod yn y
person ei hun. Oncl y mae taer weddi gred-

iniol y naill, yn foddion rhagorol i gael y
gras o edifeirwch a ffydd i un arall, drwy yr

hyn y gall efe ddyfod i brofi maddeuant.

Felly yn Iago v. 16 :
" Cyffeswch eich cam-

weddau bawb i'ch gilydd ; a gweddiwch
dros eich gilydd, fel y'ch iachäer." Ynawr,
wrth fod heb ddeisyf gweddiau ein brodyr

yn y rhan hon, yr ydym heb ddefnyddio yr

addewidion hyny sydd â'u diben priodol i'n

calonogi i alw am gynnorthwy ereill. Y mae
hyn fel pe byddai y cyfryw ranau o'r Ys-
grythyr yn hawdd eu hebgor, o ran dim
eisieu sy arnom ni am danynt. Pe gwelech

chwi ddarn o dir heb gael un amser ei hau
na'i drin, chwi allech yn dda ddywedyd, y
mae y tir yn dlawd, neu ei berchen yn hws-

mon drwg. Naill ai y mae yr addewid yn
wag a diddefnydd, neu yr ydym ni sy heb
ei defnyddio yn drinwyr gwaeth ar ran ein

heneidiau. Ònd nis gallwn ddyw^edyd felly

am yr addewid, os ystyriwn y ffrwyth a'r

fantais fawr a fedodd y saint oddi wrthi ym
mhob oes. Oni chafocld Daniel ddadgudd-

iad o ddirgelwch mawr fel attebiad i wedd'i-

au ei gyfeillion gydag ef ei hun ? Oni ddi-

angodd cyfeilliori" lob oddi wrth farn droni

oedd yn crogi uwch eu penau drwy eieiriol-

aeth ef ? Y fath ymwared gwyrthiol a gaf-

odd Pedr drwy weddîauychydigsaintoedd-

ynt wedi casglu ynghyd ar ei rau ! Na ddyg-

wch gan hyny anair i'r addewid hon, gan

fod y fath sypiau meìusion a'r rhai hyn i'w

dangos wedi eu casglu oddi arni.

DOSB. II.

(3ydd.) Wrth esgeuluso hyn yr ydym yn
euog o ddiffodd ysbryd gweddi, yr hyn a
ellir ei wneuthur ynom ein hunain, ac mewn
ereill hefyd.

1. Nyni a allwn wrth hyn ei ddiffodd yn-

om ein hunain ; mewn rhan am ein bod yn
esgeuluso dyledswydd. Fe erchir i ni " gy-

ffesu ein camweddau bawb i'n gilydd ;" ac i

ba ddiben, ond i gael y lles o weddiau ein

gilydd ì Yr un Ysbryd ag sydd yn dy
gyffioi di i weddio drosot dy hun, a'th gyn-
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nhyrfa hefyd ar amryw achoaîon i osod
creill i weddio drosot

; yr hyn, oni wnei, vr
wyt yn roygu ei gynnhyrfiadau ef, ac felìy
yn euog o becliod. Drachefn, yr wyt yn
diffodd ysbryd gweddi ynot dy hun,'trwy
úy ysbeilio dy íiun o'r c'ynnorthwy a nllesít

gael yu i\y weddîau trwy eu gweddiau
hwynt, o blegid y mae yr Ysbryd yn tros-
glwyddo ei ras bywhaoi i ni yn yr arferiad
o offerynau a nioddion. Yr hwn nid yw yn
gwrandaw ar bregethind y gair, y mae yn
diffodd yr Ysbryd, am fod hyny yn foddion
yn llaw Duw i ennyn gras y saint. Felly
yr hwn nid yw yn dymnno gweddiau ereill,

y mae yn diffodd ysbryd gweddi ynddo ei

hun, am y dichon yr ymarferiad o'u gras
hwynt mewn gweddi drosot ti gyrchu i lawr
chwaneg o ras yn dywalltedîg ynot.

2. Ti elli fod yn gyfranogwr at ddiffodd-
iad yr Ysbryd mewn ereilì, am dy fod yn
attal gweitìirediad y grasusau hyny ynddynt
a allasai fod ar waith mewn gweddi drosot,
pe buasit yn mynegi iddynt am dy gyflwr.
Fe ddîffoddir tàn wrtli dynu ymaith y cyn-
nnd yn gystal a thrwy daflu dwf/arno.
Wrth ddadguddio i'th frodyr dy angenion
a'th ddymuniadau, yr wyt yn porthi ysbryd
gweddi ynddynt, gan eu'bod yn caeì defn-
ydd newydd i weithio arno. "Wrth osod
ger eu bron yindriniaethau tirion Duw tuág
atat, yr wyt yn nodi iddynt gân o foliant.

Pa sawl griddfanîad ac ochenaid a gawsai
Duw mewn gweddi oddi wrth dy gyfeillion,

oni buasai i ti gadw i raewn dy brofedig-
aethau a'th feichiau rhag eu gwybyddiaeth
hwynt ? A pha fath gydsain o íaenydd a
mawl a fuasai ganddynt, oni buasaiití gelu
<\y drugareddau oddi wrthynt ?

(4ydd.) I ddadgau ein dwfn deimlad o'n
gwendid ein hunain, a'r angen sy arnom o
gynnorthwy ereill. Y mae eneidiau gos-
tyngedig yn ofnus am eu grym eu hunain.
Y rhai sydd yn meddu ond ychydig, hwy a
ddymunant gael rhai yn gyfranogion gyda
hwynt yn eu marchnadaeth ; ond pan dyb-
iant eu cyfoeth eu hunain yn ddigono], yna
gallant drin wrthynt eu hunain :

" Yrydych
chwi yr awrhon wedi eich diwallu

; yr yd-
ych chwi wedi eich cyfoethogi ; cíiwi a
deyrnasasoch hebddom ni," medd Paul wrth
y Corinthiaid hunandybus. Amser a fu
pan oeddych yn meddwl fod arnoch angen
pregeth Paul wrtliych, a'i weddi dròsocli

;

ond yn awr yr ydych yn frenhinoedd heb-
ddom ni. O ! gynnifer sydd a allasent yn
yr amser a fu ddeisyf gweddiau pob Crist-
ion a gyfai fyddent ; nid oedd ond eu cwyn-
iona'u difl'ygion i'w clywed ganddynt, a'r

rhai hyny yn peri iddynt erfyn cynnorthwy
gweddi gan bawb a adwaenant, at gae] eu
ìlygredigaethau i lawr, a'u grnsupau i fyny !

Ond yn awr y maent wedi rlioi heibio car-
dota

; ydynt, ac yn teyrnasu yn eu teyrras
ddychymmy^ol o hunan ddigoiiolrwydd. Yn

sicr, megys mai prawf o ddiflVg carîad y
ein bod heb w^eddio dios ereill, fel!v pra^
nad oes diffyg balchder yw ein bod lieb dd
muno gweddiau gan ereül.

(5ed.) I ragflaenu bwriadau Satan i'nhe
byn. Fe yr ef yn dda y fatli fantais sy(

ganddo ar y Cristion pan fo ar wahân od
wrth ei g^yfeülion ; ani hyny efe a gais li

eithaf ei allu rwystro cyssyhtind ei weddL
unig ef, a'r cydgyunorthwy a ailai ei fiod^
estyn iddo. Yr oedd nertli Samson yn go*
wedd, nid mewn blewyu unigol o'i wallt, ot
yn ei gudyn cyfan ; felly diogelwcli y sai
mewn cymnmndeb, ac nid mewn neiìlduj
a clirefyddolrwydd unig. Och ! gynnife
wrth gelu eu prófedigaeth oddi with erei
sydd wedi cael eu gofidiau yn ymgryfha
arnynt ar ol eu holl ymgais unigol eu I

ain, a'u hymdrechion yn y dirgd i'w he.
byn ! Yn debyg i un pan fo ei dý ar dâi
yn ymgeisio ei hun i'w ddiffodd, ond 1

allu ; ac felly yn rhedeg y perygl o goll
cwbl a fedd o ddiffyg galw mewn pryd ai

gynnoi thwy ei gymmydogion.
(6ed.) Y mae y cariad sy arnom i'n broc

yr yn ei ofyn. Ý mae y saint yma yn by
lle nad oes neb yn eu caru ond'liwy^cu liur

ain ; am hyny, da fyddai iddyut wneutli
yn fawr o'u gilydd. Yn awr, y mae IiyJ
ddeísyf eu gweddiau yn dwyn ynddo dd'aug
osiad triphlyg o gariad atynt.

1. Yr ydyni wrth hynyn addef gras Dm
jm ein brodyr

; pe amgen, tybvgicì, ni rodd
em mo honynt ar y fath waith. Y neb
ddymuno gan gyfaill gyflwyno ei erfyniad
law y brenin ar ei ran, y mne yn dangoa c

fod yn ei gyfrif ef yn un mewn cymmeriad
ac iddo ryw dderbyniad yn y llys. Yn aw
pa dystiolaeth anrliydeddusach a allwn u

ddwyn i arall na'i addef yn blentyn Duw
yn un â chroesawiad i'w weddîau yn y nef
Gorcliymynir i ni "flaenori ein gilydd yi

rhoddi parch ;" Rhuf. xii. 10. Yn awr ni(

oes un fíbrdd y gaílwn wneuthur liyn yi

fwy na thrwy ddefnyddio eu cynnoitliw;
wrth orsedd gras, i wneuthur coíl'a am danÌ
ger bion yr Arglwydd.

2. Yr ydym wrth hyn yn rhoi einbrodyi
yn gyfranogion yn y drugaredd y byddoa
ni yn^ deisyf am tat weddio am daiii. P(

byddai rliyw farsiandwr yn anfon eidd(

gwerthadwy i Twrci neu yr Yspaen, ac yi

gwybod y try ef allan cnnill mawr, ffafi

i'awr fyddai iddo gymmeryd ereill i fod yi

gyfranogion âg ef yn yr auturíaeth ; a pm
fordaith a ddwg elw yn debyg i Iiou c

weddi ? Acy mae ])ob un a fo yn gyfranoj
yn y ddyledswydd yn gyfranog hefyd yn>
drugaredd. 3. Yr ydym wrtíi liu yn eü

cadarnhau hwynt yn yr hyder o'n parod-

rwydd niunau i weddio drostynt liwythau
Ym mlia beth y mae cymmydogaeth ddayr
sefyll, ond meNMi parodrwydd i newid cym-
mwynasau y naili ì'r liall ? pau fo y peth bj
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m nb y naill gymmydog at wasanaetli y
lall ? Yn awr, pwy a alì fod yn hyf neu

ìyn rhydd gyda'i gymmydog, i gymmeryd
hjmmwynas ganddo ef nad yw yn ewyllys-

Lff i dderbyn y cyffelyb ? Byddwch ctiwi

[Ju estronol at eich cyfaill, a chwi a'i dysg-

Eh ef i fod felly atoch chwithau. Nid ocs

lim yn anwylo y saint mewn cariad yn fwy
B chalon agored y naill at y llall. Ni ddylai

:od gan gyfaill un gell yn ei fynwes na bydd
jenad i'w gyfaill gael yr agoriad iddi.

DOSB. III.

Gwrth. Ond ai ni allwn ni wrth ddeisyf

yweddiau ein cyd-frodyr, ormesu ar swydd
jyfryngol Crist ?

At. Na; sicr yw na buasai Crist yn gor-

ìhymyn peth a fyddai yn gam âg ef ei hun.

Y mae gwahaniaeth mawr rhwng ein deis-

^fiad ar Grist i wedd'io drosom, a'n deisyfìad

ir ein cyd-frodyr. Yr ydym yn deisyf ar

Grrist gyflwyno ein personau a'n gweddiau,

*an ddisgwyl derbyniad i'r naili a'r llall

srwy ei waed a'i eiriòlaeth ef ; ond nid dim
>'r fath beth oddi wrth weddiau ein brodyr.

Yr ydym yn unig yn dymuno arnynt hwy
'el cyfeillion ddyfod gyda ni vat orseddgras,

yno i gyflwyno ein gweddiau mewn cyd-

fyymmundeb, gan ddisgwyl derbyniad i'w

rweddiau hwy a ninnau, nid oddi wrthynt
iwy, ond oddi wrth Grist, gan bwyso ar

Grríst i ennill croesaw i'r eiddynt hwy a
linnau ar law ein Tad nefol.

Gwrth. 2. Ond pa ham ynte na allwn ni

Ideisyf gweddiau y saint sy wedi marw, i'r

m perwyl ag yr ydym yn dymuno gweddi-
toi y rhai sydd yn fyw gyda ni

!

At. 1. Nid oes genym na gorchymyn nac
ìsampl am hyn yn y gair. A'r hyn sydd
Idiwahoddedig yno mewn dyledswyddau o
iddoliad, y mae yn waharddedig. Nid oes

. ni fod yn ddoeth uwch law yr hyn a ys-

*rifenwyd. Peidio arfer y moddion a or-

ieiniodd Duw sydd yn bechod mawr ; a
byny oedd trosedd Ahaz : Esa. vii. 12. Ond
iyfeisio fFyrdd neu foddion mwy nag a or-

ieiniodd Duw sy lawer gwaeth. Y mae yn
idrwg ddigon i ddeiliad beidio cadw cyf-

reithiau y brenin ; ond jn llawer gwaeth
ddo ryfygu ifui'fio cyfraith o'i ben ei hun.
Y mae y cyntaf yn anufudd, ond y mae y
lall yn fradwr.

^
2. Nid oes genym ni nn ffordd i hysbysu

ìin meddyliau a'n dymuuiadau i'r saint a
y'madawsant. Pa ham y gweddiwn ni ar-

ìynt hwy na allant glywed yr hyn a ddy-
tyedom ? Neu pa le y mae y genad a ddwg
ûn meddyliau ni atynt ? Neu pa air yn y
Beibl a ddywed eu bod hwy yn clywed yn
f nef yr hyn a weddiom ni ar y ddaear ?

3. Rhagorfraint Crist ydyw bod yn unig
u-chwylydd yn y nef dros ei saint ar y
Idaear. With bwy o'r angylion nac o'r

;aint y dywedodd Duw, "Eistedd ar fy ne-
aeulaw?" Yng nghyntedd nesaf alìau y

deml ni a gawn yr holl gynnulleidfa yn
gweddio; ond i'r sanctaidd sancteiddiolaf,
nid oedd neb yu myned i mewn ond yr arch-
oífeiriad gyda'i berarogl. Y mae pob sant
yn offeiriad i offrymu gweddiau drosto ei

lmn ac ereill ar y ddaear, ond Crist yn unig
fel ein Harchoffeiriad sydd yn eiriol dros-
om yn y nef. Yr angyìion a'r saint mewn
gogoniant, diammheu eu bod yn ewyllysio
yn dda i'r eglwys isod ; ond swydd Crist
ydyw derbyn arogldarth gweddiau ei saint
milwriaethus, a ddanfonant hwy o'r cyntedd
allanol yma isod i'r nef, a'i offrymu i Dduw
gyda'u Ìioll ddeisyfiadau hwynt, fel mai troi

Crist allan o'i swydd fel offeiriad yw rhoi
ar neb yn y nef heb law efe i'weddio
drosom.

DOSB. IV.

Defn. 1. Y mae yn gerydd i'r rhai hyny
ua cbawsant erioed etto ar eu calonau ofyu
gweddîau dros eu heneidiau eu hunaiu. Yn
sicr y maent yn estroniaid mawr iddynt eu
hunain, ac yn anwybodus o werth yr hyn a
gollant. Megys y dywedodd Crist wrth y
wraig o Samaria :

" Ped adwaenit ti ddawn
Duw, a phwy yw yr hwn sydd yn gofyn,
tydi a ofynasit, ac efe a roddasai." Pe
gwyddai trueiniaid pwy ydyw y saint, pa
fath anwyliaid gan Dduw, ac mor dyciannol
eu gweddiau gydag ef, ni byddent foddlawn
i gael eu gadael allan o'u coffâd. Ni adna-
bum i neb erioed nad oeddynt yn meddwl
hyn yn werth ei ofyn, pan gyntaf y de-
chreuai Duw weithio arnynt ; ie, dim ond
deffroi eu cydwybodau. Y mae yn naturiol
i bobl mewn cyfyngder erfyn am gynnorth-
wy. Gwas neu blentyn, pan fo meistr neu
dad wedi anfoddloni, a churfa yn cael ei

bygwth ; os gwyddant am neb mewn cyni-
meriad gyda hwynt, ac yn debycach i lwyddo
nag ereiil, a hwy yr ymbiliant ar iddynt fod
yn erfynwyr yn eu plaid. Pan fo "newyn
ac eisieu yn gwasgu ar y tlodion

;
yna os

bydd ganddynt gymmydog a all fod yn g.ym-
mwynaswr iddynt i siarad â'r plwyf clros-

tynt, fe gaiff hwnw yn fuan giywed oddi
wrthynt. Yn awr, pe byddai teimlad o'u
hangenion ac o flinderau ysbrydol, ai ni
fyddent mor daer yn deisyf gweddîau dros
eu heneidiau ag ydynt yn awr i ofyn bara
yn achos eu cyrph ? Etto, chwychwi sydd
yn ofni Duw ac yn byw ym mysg y cyfryw,
gwnewch chwi eich dyledswydd er nad oes
ganddynt hwy galonau i ofyn hyny ar eich
llaw. Gwecldiwch dros eu heneidiau di-

deimlad. Pan fo eich cyfaill yn glaf ac allan
o'i wybodaeth, ni aroswch chwi heb yru am
y meddyg nes delo efe ato ei hun, a bod yn
alluog i wneuthur hyny drosto ei hun. Y
mae angen i chwi brysuro o hyny yn fwy at
Dduw yn achos y fath yma, rhag eu myned
ymaith yn y parlys mud hwn sydd ar eu
c -'hwbodau ac feily bod tu hwnt i weddio
drostynt..
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2. T'r rhai hyny ag sydd yn gofvn gweddi'-
au pobl Dduw, ond yn rhagrithioî; ac y
inaent yn gyfryw ag sydd yn gosod ereill ar
waith, eithr heb weddi'o drostynteuhunain,
arwydd sicr o galon bwdr. n y dull yma
y galwodd Pharaoh yn fynych am Moses i

wedd'io drosto ef a'i wJacì ; ond nid ydym yn
darlleu ddarfod iddo erioed droi ei wyneb ei

hun at Dduw, eithr tybiodd mai digon ocdd
iddo ef anfon arall ar ei neges. Oiid enaid
grasol a fydd yn sicr o gyfarfod y neb a os-
odo efe ar y gwaith :

" Yr wyf yn attolwg i

chwi, (medd Paul, Iìhuf. xv. 30), ar gyd-
ymdrech o honoch gydamyfi, mewn gweddi-
au drosof fi at Dduw." Nid oedd efe yn
taflu yr iau oddi ar ei war ei hun i'w gosod
ar warau ereill ; ond yn cyd-dynu â hwynt.
Heb hyn, fe all y rhai a fo yn gweddio
drosot, weddio y drugaredd ymaith oddi
wrthyt.

3. I'r rhai sydd yn dymuno gweddiau
ereill, etto yn unigmewn rhyw wasgfa drom.
Os bydd eu cerbyd wedi glynu mewn rhyw
laid dwfn o drallod, yna hwy a anfonant
mewn mawr frys am rywrai i'w tynu allan
â'u gweddi ; ond ar dro arall y 'maent yn
newid eu meddyliau am y saint â'u gwedcìi-
au, ie, ac am Dduw ei hun. Wedi i'r Uyff-
aiut unwaith ymadael, nid yw Moses yn cael
clywed dim mwy oddi wrth Pharaoh, nes
delo pla drachefn i adnewyddu ei gof. Nid
yw Moses yn ctywed cri Pharaoh nes clywo
Pharaoh gryglais y llyfiaint. Hwy a ddy-
wedant am y coral ei fod yn feddal yn y môr
lle y mae yn tyfu, ond yn galed pan ei cym-
meiirallan ; felly y mae cydwybodau llawer
yn feddal ac yn dyner tra yn mwydo mewn
cystudd, ond yn galed a chadarn pan fo
hwnw wedi ei symmud. Pharaoh, ar ol

galwmor fynych am Moses i weddi'o, nîs
gallai yn y diwedd oddef yr olwg arno, ond
ei rybuddio rliag dyfod 'i'w wyneb bvth
mwy. O gwylia rhag hyn ! Pan unwaith
y daeth yr adyn i'r gradd hwnw, ac i newid
ei dôn mor aruthr nes 'ynilîd ymaith y gr
oedd wcdi meichnîo, a'i achub mor fynych o
law dialedd dwyfol, nid hir oedd ganddo i

fyw ; o blegid efe a symmudodd yr unig
argae, íe, ac a gododd i fyny yr nnig
ddyfrddor i ollwng distryw i mewn ar ei

ben ei hun.

4. I'r cyfryw ag a ddymunant ar ereill

weddi'o drostynt, mewn gwagogonedd i gael
eu cyfrif yn rhai crefyddol. Gochel hyn

;

etto, na chyhuddabawb o herwydd rhagrith
rhai ; ac na amddifada dy huu chwaith o
les gweddiau ereill gan ofn dychymmygol,
rhag i ti chwareu y rhagrithiwr wrth hyny.
Gwylia ar dy galon, ond na äd heibioy ddy-
ledswydd. Os ymdagodd rhai â'u gardysau
eu hunain, a betrusi di wisgo dy rai di o'r

achos hwnw ? Neu am fod rhyw rith gar-
dotwyr yn myned o amgylch y wlad dan
ddangos eu briwiau, na ddymunent gael eu

hiachau, a beidi di o achos hyny a mynec
dan dy archoü at y llawfeddyg'?

PENNOD II.

Dyhdswydd ybobl o iceddio dros wcinidopion
tfenyyl; gyday amryw rcsymau dros hyny.

Oddi wrth ddeisyfiad yr apostol, gallwu
ddal sylw fod gweinidogion yr efcngyi
mewn modd enwedigol i gael eu cofio yng
ngweddiau y saint ; a hyny

DOSB. i.

1. Mewn golygiad ar Dduw, cenhadwri yr
hwn y maent yn ei dwyn. Ar ei waith eí

y maent, a'i neges ef a draethant, Os na
weddiwch drostynt, y deongliad fydil, nad
ydych yn dymuno yn dda i'r gorchwyl sydd
ganddynt drosto cf mewn llaw. Y maent
nid yn unig yn dyfod oddi wrth Dduw, ond
gyda Christ : "Ninnau, gan gydweithio,
ydym yn attolwg i chwi na ddcrlnnioch
ras Duw yn ofer;" 2 Cor. vi. 1. Ý mae
Crist a'r gweinidog yn myned i'r pulpud
ynghyd

; y mae mwy na'r dyn yno—meistr
a gwas, ac eill dau ar waith.

Drachefn, Am fendith llafurygweinidoç,
oddi wrth Dduw y mae. Nid y llaw sydd
yn planu y planhigyii, neu yn hau yr had,
ond bendith Duw a rydd ycynuydd \ 1 Cor.

iii. 6. Pan gafodd Melancthon gyntnf ei

ddychweliad, yr oedd goleu yr efengyl yn
llewyrchu gydà'r fath belydr eglur a nerthol
i'w t'eddwl ei huu, fel y meddyliodd y cÄi

ddychwelyd pawb y pregethai iddynt : tyb-

iodd ei bod yn. ammhossibl i'w wrandawyr
wrtbsefyll y gwirionedd, yr hwn yr ocdd
efe yn ei ganfod gyda'r fath eglurdeb. Oud
fe'i cafodd wedi hyny i'r gwrthwyneb, Jt
hyn a barodd iddoddywedyd, " MÎ a wefl
yn awr fod yr hen Àdda yn rhy galed i

Melancthon ieuangc." Duw sydd yn dwyn
yr agoriad wrth ei wregys, a ddichon yn un-

ig agor calonau ; a gweddi yw yr agoriad i

gael at hwn. Pan oedd Crist yn bwiiadu
anfon allan ei ddisgyblion i bregethu yr
efengyl, y mae yn eu gosod yn ddifrifol ar

weddi'o : Mat. ix. 38. Aml ydywyraddew-
idion a roddodd efe i weinidogion yr efeng-

yl er eu hamddiffyniad, y ceidw efe y ser

hyn yn ei ddeheulaw
;
pe amgen, hwy a fu-

asent ar lawr, ac wedi cacl eu sathru dan
draed er ystalm. Er eu cynnorthwy a'u

llwyddiant yn y gwaith, medd efe, " Mi a

fyddaf gyda'th enau, ac a ddysuaf i ti yr

hyn a ddywedych" (Ecsod. iv. 12): "Ewch,
pregethwch : myfi a fyddaf gyda chwi hyd
ddiwedd y byd ;" Mat. xxviii. I ba beth y
mae yr addewidion hyn, ond i'w saethu yn
ol mewn gweddiau at y Dtiw a'u rhoddodd?

dosb. u.

2. Mewn golygiad ar y gweinidogion &i
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bunain. Nid oes yn yr holl fyd wrthddrych

mwy i dosturi a gweddi, nag yw gwenndog-

ion ffyddlawn Crist : os ystyriweh

laf. Bwys eu gwaith. Gwaith teml yw;

ac y mae hwnw yu bwysfawr, yr hyn a bar-

,odd i Paul (y gwr cryfaf ei ysgwyddau o

jbawb o'i frodyr) waeddi allan, "Pwy sydd

idigonol i'r pethau hyn?" 2 Cor. ii. 16.

| G°waith mawr yr ydwyf fi yn ei wneuth-
" meddai Nehemiah, yn pen. vi. X Ond

beth oedd hwnw wrth hwn? Nid oes un

trwaith mwy peryglus camymddwyn ynddo

Sa hwn. Alaethus ddigon yw disgyn i

nffern oddi tan y pulpud ; bod yn clywed yr

efengvl, ac etto cyfrgolli : ond O ! mor dra

alaethus fydd syrthio allan o hono am an-

ffyddlondeb yn y gwaith. Yr ystyriaeth o

byn a wnaeth i Paul ymgynnhyrfu felly

:

IA ni yn gwybod ofn yr Arglwydd, yr yd-

ym yn perswadio dynion ;" 2 Cor. v. 1 1.

2il. Gwaith llafurus ydyw :
" Adnabydd-

wch y rhai sydd yn llafnrio yn eich mysg,

ac yn eich rhybuddio ;" 1 Thes. v. 12. " Y
rhai sydd yn poeni yn y gair a'r athraw-

iaeth"'(l Tim, v. 17), y rhaisyddynllafuno

ibyd boen. Y neb a bregethp fel y dylai, fe

gaiff ei brofi yn waith, nid yn chwareu
;

laid yn waith awrtra ynllefaruyn y pulpud,

loud yn faich a orwedd yn ddwys ar ei ys-

jgwyddau ar hyd yr wythnos ;
yn llafur a

[dreulia y rhanau bywydol, ac a ddifa yr

olew sydd i borthi lamr/natur
; y fath lafur

mewngairaS a wna vn ívnycn * henaint

tyfarfod ieuengctyd. Yr oedd yr Iuddew-

bn yn tybio fod Crist yn agos i ddeg a deu-

jgaiu oed, pan nad oedd ond ychydig gyda

[deg ar ugain : Ioan viii. 57. Mae rhai yn
rhoddi hyn yn rheswm am hyny, fod Crist

[wedi truanu ei gorph trwy ei'lafur yn preg-

ethu, yn ymprydio, yn gwylio, ac yn gwedd-

lo, fel yr oedd ei wynebpryd ef wedi hen-

eiddio ac yn peri iddo edrych yn hn nag

|ydoedd. Galwedigaethau ereill, lawer o

(honynt, nid ydynt ond niegys ymarferiad i

inatur ; y maeut yn chwythu ymaith y lludw

ioddi wrth ei glo, ac yn rhoddi help i'w

jdadlwytho o aml naws gormodol sydd yn
Igwasgu arni. Pwy a fwyty ei fwyd yn
iachach, ac a gwsg yn felusach na'r arddwr ?

jOnd y mae gwaith y gweinidog yn gwan-
hau natur : y mae bwyta hefyd a gweithio

jyn anhawdd iddo. Fel y ganwyll, y mae
efe yn ymdreulio wrth lewyrchu. Pa waith

bynag a gyfrifir yn galetach nag un arall, ni

a'i cawn wedi ei fenthyca i osod allan lafur

Igweiuidogion y gair. Fe'u gelwir yn filwyr,

yn wylwyr, ac yn llafurwyr ; 'ie, y mae eu

gwaith yn cael ei osod allan trwy ddoluriau

jgwraig wrth esgor. Y mae gan rai o hon-

jynt lafur-boenau haws eu dwyn nag ereill,

ly rhai sydd yn cael llwyddiant mwy na'u

brodyr yu y weinidogaeth ; ond pwy all

Iddywedyd y gloesion a deimla eu heueidiau

jhwy, y rhai sy niewn gwewyr trwy ystod

eu gweinidogaeth, ac yn esgor yn y diwedd

ar blant meirwon \

3ydd. Gwaith ydyw a wrthwynebir gan
uffern a daear.

(laf.) Gan uffern. Erioed ni charodd y
diafol waith y deml. Yr hwn oedd yn sef-

yll ar ddeheulaw Iosuah i'w wrthwynebu
ef (Zech. iii. 1), a saif hefyd wrth benelin

y gweinidog i'w aflonyddu, a hyny yn ei

lyfrgell a'i bulpud hefyd. "Ewyllysiasom

ddyfod atoch (medd Paul, yn 1 Thes.ii. 18),

eithr Satan a'n lluddiodd ni." Pwy all ad-

rodd yr holl ddyfeisiau sy gan Satan i dynu

y gwèinidog oddi ar, neu i'w rwystro yn ei

waith ! Yn awr, y mae yn ei ddigaloni,

nes y mae yn barod gyda Ionah i ddiange

oddi wrth ei orchwyl ; bryd arall, y mae efe

am ei chwythu i fyny gyda balchder.

Ehaid oedd hyd yn oed i Paul ei hun gael

swmbwl yn y cnawd, i gadw balchder allan

o'i galon. V/eithiau, y mae yn ei deifysgu

â gwylltineb, ac yn lefeinio ei sel i surui ac

annhrugarogrwydd, dyma'r chwaeth ddrwg
oedd ar y drsgyblion pan fynent alw am dân
o'r nef ar y rhai oedd yn sefyll \m eu

ffordd. Weitln'au, y mae yn fferu eu sel

hwynt ac yn brawychu eu hysbrydoedd i

íwfrdra a hunan-ofal : yn y modd yma yr

oedd Pedr am gysgodi ei hun pan y gwad-

odd ei feistr, a^phan ar dro arall y rhagrith-

iodd gyda'r Iuddewon i geisio ennill eu

bodd hwynt.
(2il.) Pe'i gwrthwynebir gan y byd an-

nuwioí. " I fod yn weinidog (meddai

Luther), yr un peth yw ag i ddyn dynu llid

a chynddaredd y byd yn ei ben." Y modd
y llwythir y rhai hyn â gwaradwyddiadau !

Nid yw y baw hwn yn gorwedd mor dew
yn un lle ag ar wisg y gweinidog. Y fath

enwau adgas y bu y goreu o ddynion, yr

apostoliou eu hunain, dauynt ! Ac esmwyth
fyddai pe na tharewid hwynt ond â'r tafod :

eithr chwi a gewch ym nihob oes, fod erlid-

wyr â'u syched yn fwyaf am eu gwaed
hwynt. Ÿr erledigaeth yn Actau xii, a dde-

chreuodd gyda lladdiad* Iago â'r cleddyf.

Haws oedd i saith mil ymguddio yn amser

Iezebel nag i un prophwyd. Meini trymion

yw y rhai hyn, a phawb am roddi tro ar-

nynt, er nas gail neb wneud hyny heb ar-

cholli eu bysedd eu hunain. Agos ym mhob
ystorm wladol, y rhai hyn a gymmerir i fyny

i'w bwrw dros y bwrdd, fel yr achos o'r

drwg. Cynnifer sydd o'r tyb nad oes dini

yn eu cadw rhag gweled dyddiau dedwydd,

ond fod y rhai hyn a'u swydd yn sefyll

!

ddedwyddwch truenus ! nad oes modd i'w

brynu ond trwy fathru y rhai sydd yn dwyn
newvddion da heddwch ac iachawdwriaeth

atynt oll ! Dedwyddwch cyffelyb fyddai

hyn i hwnw a gafodd y defaid yn y chwedl,

pan eu perswacìiwyd i fynu lladdycu oedd

i cadw y bleiddiaid draw ; neu ail i hwnw
a, gaffai teithwyr ar y môr, wedi taflu eu
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llong-lywydd cìros y bwrdd. Mewn gaîf. v
fath ddedwyddwch ag a gafodd yr Iuddew-
on pan oedd Crist wedi ei gymmend oddi
ar eu ffordd trwy ddwylaw gwaedlyd. IIwy
ai lladdasant ef i gadw eu hunain rhag i'r

Ehufeinwyr ddifetha eu dinas ; ond frwy
liyny o foddion, hwy a'u dygasant hwynt
ynghyd â dinystr anfeddygiùiaethol, ar eu
peuau eu hunaiu.

(4ydd.) Y peth sydd yn chwanegu pwys
at hyn i gyd yw, fod y dynion sydcîi ddwyn
y baich trwni yma, ac i ymdrechu â'r an-
hawsderau a'r peryglon hyn, yn gyfryw nad
oes ganddynt gryfach ysgwyddau nag
ereill; o blegid dynion ydvnt sydd ynddai^
ostyngedig i'r un fath wendidau a'ubrodyr.
Yn awr, ai ni fydd i hyn oll eich toddí i

dosturi tuag atynt, a'ch tosturi eich anfon i

weddi drostynt? A gfmt hwy sefvll yn
ngwyneb angeu a pherygl, Ue y mae pelenau
Satan yn ehedeg mor aml, a èhwithau heb
glywed arnoch fyned i'r boen o çodi bron-
glawdd o'u blaen, er eu hamddiffyn, trwy
eich gwedd'iau ?

DOSB. III.

3. Mewn golygiad arnoch eich hunain.
Gall cariad atoch eich hunain ddadleu am i

chwi weddio drostynt.
laf. Ystyriwch fod y weinidogaeth yn

swydd wedi ei gosod i fyny yn bennodol er
eich mwyn chwi. Ni fwriadwyd mo honi
erioed er dyrchafu ychydig ddynion uwch
law eu brodyr, ond er gwasanaeth eich ffydd
chwi. Y rhoddion a roddes Crist i ddyn-
ion (Eph. iv. 8—hyny yw, eu swydd a'u
doniau hwynt i'w chyflawni), er adeiladaeth
corph Crist y maent oll : ac'ai ni weddiwch
ijros y rhai sydd o'r naill ben i'r flwyddyn
i'r llall ar waith drosoch chwi ? Pe byddai
genych ond plentyn neu was ar led o ddeutu
eich gorchwylion bydol, oni anfonech chwi
weddi ar ei ol ? Felly y gwnaeth Iacob
dduwiol pan oedd ei blant yn myned ar
ei.neges ef i'r Aipht : "Duw Hollalluog
(meddai efe) a roddo i chwi drugaredd ge?
bron y gwr ;" Gen. xliii. 14. Aini wnewch
chwi gymmaint a hyn dros eich gweinidog
gwan—gweddio, Duw Hollalluog a elo gyd-
àff ef, pau fyddo yn ei lyfrgell, i barotoi, a
phan fyddo yn y pulpud i draddodi yr hyn
a barotôdd, ar gyfer ein heneidiau.

2il. Mae camymddygiad y gweinidog yn
beryglus iawn i'r bobì ; am hyny, gweddi-
wch drostynt rhag i chwi gael eich arwain
i brofedigaeth trwy eu cwympiadau hwynt,
Pechodau dysgawcîwyr ydynt ddysgawdwyr
pechod. Os y fanmiaeth fydd afiach, ymae
y plentyn mewn perygl o sugno yr afiecliyd
oddi wrthi, am ei fod yn gorwedd wrth ei
bron. Os bydd y gweinidog wedi ei lvgru gan
gyfeiliornad, peth rhyfedd fydd oni chym- I

mer llawer o'i bobl yr haint oddi wrtlio. Ac I

os penrhydd a gwaradwyddus a fydd efe vn
\

ei fuchedd, y mae yn debyg i ryw ífynnon
í

gyffredin, wedi ei chymmysgu a'i diwync
a'r dref oll yn tynu ei dwfr o honi. Y
oedd y diafol yn annelu at chwaneg I
Phedr, pan geisiodd genad i ymaflydcodwn
âgef (Z^xxii. 31): "Simou, Simon, wel
Satan a'ch ceisiodd chwi i'ch nithio.'
Gwyddai y byddai ei godwm ef vn debygô
o godi sodlau llawer ereill. Mae arferiad ^

g\yeinifJog yn gwneuthur mwy o swn 9
athrawiaeth

; y rhai a auglioiìant ei breo-etl
hwy agofiant ei csampl, ac a'i coffânt ar ei
hachlysur, ì'w hesgusodi a'u hamddiffyn ei
hunain :

" Pedr a'i neillduodd ei hun : a*
luddewon ereill a gydragrithiasant âg ef

;'

Cral.n 12, 13. Yn ddiau, gyfeillion, nûyw eich gweinidogion ond dynion, ac <

wneuthuriad dim cryfach na cliwi eich hun
ain, ac yn rhaid iddynt ddioddef fel dynioi
ereill. Od oes un yn eu plith yn ei dybio e
hun yn ddiogel rhag llithro i gyfeiliornad
neu syrthio i bechod, y mae hwn yn lnfacl
riag y rhydd un addewid o'rgair gemuí idd<
fod. Y mae arnynt gymmaint o anfl
eich gweddiau a neb ; a'r rhai hyny yn f wy-
af sydd leiaf yn ofni eu perygl.

3ydd. Wrth weddio dros y gweinidog
yr ydych ar y ffordd debycaf i gael budc
oddi wrth ei weinidogaeth. Enaid o'r fath
fe all ddyfod mewn disgwyliad am gyfrat
ar ei ddysgl

; y mae ei bryd bwyd ef wedi
Biarad am dano. Y o-westwyr hyny y rhai a
anfonant i'r nef, o fiaen eu dyfodiad i ordin-
hâd, yw y tebycaf o gael y .croesaw goreu.
Yr hwn sydd yn gwrandaw pregeth, ac nid
yw wedi gweddio drosy gweinidog a llwydd-
iant ei laf'ur, y mae yn eistedd wrth ei fwyd
cyn gofyn bendith

; y mae yn chwareu y
lleidr hefyd at ei enaid ei hun, tra y maeyn
ysbeilio y gweinidog o'r cynnorthwy a allas-
ai ei weddíau ddwyn iddo o'r nef. Gwasg-
wch ar y fammaeth, a chwi a nycliwch y
plentyn: po leiaf y gweddiir dros y gwein-
idog, lleiaf, y mae lle i ofni, fydd budd y bobl
oddi wrtho.

4ydd. Wrth weddio dros y gweinidog, nid
yn unig chwi a gewch y gair a bregetho yn
fwy eö'eithiol i chwi eich hunain, ond chwi
a gyfranogwch hefyd yn y lles a wnelo ei

weinidogaeth ef i ereill. Megys y mae
mocld i fod yn gyfranogion o bechodau rhai
ereill, felly y mae hefyd o orchwylion sancfc-

aitîd ereill. Y neb a gryfhao mewn nn
modd ddwylaw pechadur yn ei arferioul
drygionus, y mae yn gwneuthurei bechodefl
yn eiddo iddo ei liun ; ac fe gaiff gyfranogi i

yn y cyflog dyledus i'r gwaith pan ddelo^
• lydd y cyfrif. Felly yr hwn a gryfhao,
ddwylaw y gweinidog yn ei waith sanctaidd,

;

pa un bynag ai trwy weddi, cefnogiad, ai(

cynnorthwyad iddo o'i angenion, y mae yn
|

gyfranogwr gydag ef yn ei wasanaeth, ac
(

ni chaiff ei adael allau yn y wobr : Mat. x.
|

40. Darllenwn yno ain w^òbr prophwyd yn
cael ei roddi i Gristionogion îs o raddau. Y
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rhai sydd yn cìwyn cyfran gyda'r gweinidosj

yn ei lafur, ti wv uurhyw wasanaetholrwydd

áto, hwy a gftnt gyfran yn y wobr. Fan

îddelo üuw i wobrwyo ei brophwydi fu yn

Ì£fvddliiwn vn ei wasanaeth ;
yua caiff Obad-

iah, a'icuddiodd rhag cynddaredd eu herlid-

W vr; yna caiff Onesiphorus, a lonodd eu

'hýmysgaroedd ; ie, yna caiff yr holl ffydd-

loniaìd a fu yn taer weddío am rwydd-red-

iad yr efeugyl yn eu gweinidogaeth, eu galw

i gyfranogi gvda hwynt yn y wobr. Yr

hwn sydd gauddo ond y bymthegfed ran o

ilong, y mae ynberchenog, yn gystala'r hwn
Eganddo chwaneg ; a phan fyddo y for-

idaith drosodd, y mae yn derbyn ei gyfran

: o'r ennill yn òì maint ei ran. O ! y fath

galouogiad'yw hyn, bod yn meddu eiddo yn

ìy llestr yma, le, ac i anturio yn fwy dwfn

Dag erioed wrth orsedd gras ym mhlaid

Eeinidogion diystyredig Crist, gan fodadd-

ewid y nef genyni i'n sicr-ddigolledu o ran

y cwbl a fwriom ar wyneb y dyfroedd ynyr

achos hwn.

PENNOD IIT.

Lle y dangosir pa beth y mae gweinidogion jfydd-

lawn yr efengi/l vn dymuno gweddiau am dano

;

cynnwysiad triphlyg yn neisyfiad yr apostol pan

. ymae yn dymuno arfod i ymadrodd gael ei roi

iddo ; ynghyd d rhai nodiadau byrion cddiwrth

hyny.

Mae y drydedd gangen yn rhaniad cyffred-

iuoì y geíriau yn canlyn, yr hon sydd yn

cynnwys y peth y mae yr apostol ynddeisyf

gan egiwys Eplfesus, neu yr hyn y mae yn

dymuno ar iddynt ei ofyn gan Dduw ar ei

ran ef_« Eel y rhodder i mi ymadrodd."

DOSB. T.

Svlwch yma yn gyntaf, Ar ysbrydolrwydd

ei ddymuniad : nid ydyw efe yn eu gosod i

weddio am bethau anianol, aurhydedd neu

gyfoeth y byd ; na, nid yw efegymmaintag

vn crybwyll am ei angenion a'i angeurheid-

íau allanoi, y rhai, ac yntau yn garcharor, nid

yw yn debygol ei fod yn anghyduabyddus â

hwnt. Ond angenion ysbrydol yw y rhai

y mae efe yn griddfan fwyaf danynt ;
am

hyny y mae yn deisyf elusen o'u gweddiau

yn hvtrach na'u pyrsau.

• 2iì Syìwch ar berthynasrwydd cyffredin

yr hyn v mae yn deisyf gweddîau am dano :

" Fel y rhodder i mi ymadrodd. Nid rhag-

orfraint bersonol yw hon a wnai dueddu yn

unig at ei les neiliduol ef ei hun ; ond a'i

gwna ef yn ddefnyddiol i ereill ; a'i hadd-

asa ef at ei orchwylcyhoeddusynyr eglwys.

Yma, gallwn gasglu y sylw a gaulyn :

—

Mae calon gweinidog ffyddlawn yn rhed-

eg yn fwy ar ei waith nag aruo ei hun ; ei

ddvmuniad penaf ef sydd am allu cyfiawni

ei swydd weinidogaethol, yn y modd mwyaf

dyladwy. "Diammheu yw fod Paul yn îlef-

aru o lielaethrwydd ei galon
;

yr hyn yr

oedd ei galon lawnaf o hono, sydd yn dyfod

allan g\ ntaf, a'r peth yr oedd yn fwyaf ei

ofal yn ei gylch. Fel pe dywedasai, Os
rhoddwch i mi ran yneich gweddîau, bydd-

ed hyn eich deisyfiad, " Fel y rhodder i mi
ymtulrodd." Pa le bynag agos y cawn ef

vn deisvf gweddiau, nid yw efe yn anghofio

{,yn_«"Gweddiwch drosom, ar fod i air yr

Arglwydd redeg achael gogonedd;" 2 Thes.

iii. 1. " Gan wedd'io drosom, ar i Dduw
a<yor i ni ddrws ymadrodd, i adrodd dirgel-

wch Crist;" CoL iv. 3. Rhyfeddol ydyw

yr ymadroddion trwy ba rai y mae y gwr

sanctaidd hwn yn mynegi mor ymrwymedig
oedd ei galon yng ngwaith yr Arglwydd.

Yn Rhuf. i. 9, y mae efe yn tystio, fod hyd

yn oed ei enaid a'i ysbryd ynddo : "yr hwn
yr ydwyf yn ei wasanaethu yn efengyl ei

Fab ef." Erioed ni hiraethodd neb yn fwy

am ddyrchanad yn yr eglwys nag efe am
bregethu yr efengyl i'r eglwys (adn. 11)

« Yr wyf yn hiraethu am eich gweled, fel

y gallwyf gyfranu i chwi ryw ddawn ys-

brydol." Y mae yn proffesu ei hun yn

ddyledwr i bob math o ddynion: y rnae

ganddo galon a thafod i bregethu i bawb

oedd yn barod i'w wrandaw :
" Dyledwr wyf

i'r Groegiaid ac i'r Barbariaid hefyd ;
i'r

doethion ac i'r annoethion hefyd ;" adn. 15.

Ië, parod oedd efe i bregethu yr efengyl yn

Rhnfain ei hunan (adn. 14), lie y byddai

raid iddo sefyll yn safn angeu a pheryg

Hvn oedd yn meddiannu ei feddyliau, fel
..,

taffodd er ei fwyn bob neges fydol o'i ol.

Am gvfoeth y byd, y mae yn proffesu nad

ä'i efe'ddim i grafu am dano : "nid ydwyf

vn ceisio yr eiddo chwi, ond chwychwi ;" 2

Ca'. xii. 14. Yr oedd ganddo farsiand'iaeth

ardderchocach yn ei olwg ;
gwell oedd gan-

ddo eu pregethu hwynt i Grist, na'u hanan

i'w bwis. Ac am eu parch a'u cariad,ereu

bod yn ddyled gyfiawn iddo, etto, y mae yn

eu troi o'r neilldu, ac ym mlaen yr ä efe ar

ei orchwvl, er na roddant hwy mo'r diolch

iddo ara ei boen: "Myfi yn ewyllysgar

iawn a dreuliaf ac a ymdreuliaf, er fy niod

yn eich caru yn helaethach, ac yu cael fy

iio-haru vn brinach ;" adn. 15. Ei ddyled-

swydd ef atvnt hwy, fe a'i gwua ; a rhyng-

ddynt hwy à'u dyledswydd hwythau ato ef.

Y fammaeth a dn allan ei bron i'r plentyn

er ei fod vn anynad, am ei bod yn edrych

am ei gwòbr, nid gan y plentyn, ond gan ei

dad neu ei fam. Fe wobrwya Duw y gwein-

idog ffyddlawn, er naddiolcha ei bobi ìddo

am°ei lafur. Mewn gair, nid oedd hyd yn

oed ei einioes o ddim gwerth ganddo,

pan ei cydbwysid â'i orchwyl :
" Ond md

wyf fi vn gwiieuthur cyfrif o ddim, ac nid

gwerthfawr genyf fy einioes fy hun, os

gallaf oiphenfy ngyrfatrwy lawenydd, a'r

weiuidogaeth a dderbyniais i - gan yr Ar-
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glwydd Iesu | ' Act. «. 24. Ac nid ydywhebreswmcry y dylai gweinidogion ed*vch at eu dyledswydd o ffaen pob achosiontymmorol
: gweision Duw ydvnt, a rha dwasedrvchatei orchwyl pa 'beth bvnJ addaw o hono ef ei hun. Si fwytaai gwasAbraham nes gorphen ei neges

; ac wediUwyddo nid arosai efe chwaith i golliTmjr ar ol hyny ond prysuro yn ol y nme vn
<ìdioedat ei feistr: Gen. xxiv. ì)a y dv-wedodd hwnw oedd ar waiíh yn dwy/di
attal newyn yn ninas Rhnfain

; paù fynas-

Sifl^'n- í^.*?^ ydyw i'r gweinidoggyflawm ei weinidogaeth
; nid rheidiol elfod yu wto gyfoeth a bri: y mae irwerth

anghymmharol eneidiau yn gyfryw^ a. ,ddyla, ben i ni anturio ein ewHollvndfa-
niorol, er dwyn ym mlaen eu tragwyddol
lachawdwnaeth hwynt. Yr hwn a enniJlo
eneidiau sy ddoeth, er iddo golli ei fywyd
ei hun yn y gwaith.

J J

DOSB. IT.

Ond deuwn at ymofyniad manylach Vtgeinau pa beth y mae yr apostol yn ei fedd-wl wrth ymadrodd, yr hyn y mae yn dy-muno ei gael yn rhoddiad. Lle cyfatteboíihwn a gawn yn Col. iv. 3, 4. A gallwn
feddw1 ani dri pheth yng ngolwg yr apostolyn ei ddeisyfaad hwn.

laf. Wrth ymadrodd, fe allai ei fod yn
golygu rhyddid i bregethu yr efen" V l

• ar
tod ei enau heb gael ei gau gan yr edidiwr,
yr hwn yr oedd yn garcharor ganddo eisoes!Xn ganJynol, y mae yn dymuno arnvnt
weddio drosto, fel na chymmerid ef yn llyr
oddi wrth ar ei waith.

;
Sylwch (Iaf.) Y fath flinder trwm yw

1 wir weinidog yr efengyl gael ei nacai o

lu -V
b
1

r
?«ethu

1
.y
p efengyl. Cyhyd agy

gallai Paul bregethu, er mai mewn cadwynmd Uawer y mae'n ymflinò ; ond cau ei enau
gweled eneidiau truain ar ddarfod am dan-
ynt o eisieu y bara hwnw sy ganddo ef i'w
roddi ger eu bron, a chael eiattalrha^hyny
sydd yn myned at eigalon : "Ogweîdîwcn
(medd efe), fel y rhodder i mi ymadrodd "

Os na chaiff efe bregethu, ni fvnai efe
chwaith fyw

; o blegid ar y cyfrif' liwn yn
unig yr oedd efe yn dymuno bywyd, sef eu
cynnydd hwynt yn y ffydd;" Phil. i. 25.
O. nior bell ydynt hwy oddi wrth feddwl
i'aul, i r rhai y mae pregethu yn flinder
trymach na chael eu cadw oddi wrth eu
gwaith

! Mor anfynych y caem weled rhai
yn y pulpud, oni bai fod hyny vn ddyfeia-
fiordd angenrheidfol i ddwyn eu'hardieth imewn yn niwedd y flwyddyn.

DOSB. III."

ftylwch yn (2il.) Mae rhjddid i'r efen"v]
acir gweinidogion sydd yn ei chyhoeddi,
yn bethau i weddio am danynt men modd
enwedigol ;

—

F£L Y ÜIl'JDDLB

(1.) Am fod yr efengyl yn cael ei ^wnwynebu a i châs-dduo ^nStan a?onSSau. Pa le bynag yr agoro Duw ddrws iefengyl^ofe gyfyd Satan ei wrthg oau
: Agorwyd i mi ddrws mawr a Jy2M y mae gwrthwynebwyr lawer ;' i C

e,tu ei farchnatty, y mae y diafol ar wai
i w cau, neu rwystro rhydd-farchnadaetî
efengy

. Gweision rhai ereill a gâi loyddwch i weitlno yn shop eu meistr ; o'am weision Duw, y mae gan bawb ei gar

Pan ddechreuodd Paul bregetíiu yn Th fsalomca, yr oedd yr hoîi ddmas vn ebrwymewn cynnhwrf a therfygg :
« Y rhai syyn aflonyddu y byd a ddaethant yma hefyd

Áct. xvii 6. Yn ddiau, yr oedd gw^yn (dywediad
; os caiff yr efengyl ond rhw>4deb,hia aflonydday byd, neu a'i try í

»Zfi
l^l

'eà^hi a Wû^yfnewidiad, orun dedwydd. Hyn a yr y diafol ; ac ainyny y mae yn arswydo rhag ei nesâd.

nrifí^ 61 bod y í^^dd werthfaw;
ocaf y dichon Duw fendithio gwlad â hGwynfyd y bobl sydd yn meddu y fatrodd • efengyl y deyrnas yw lú

; y mae ydyrchafu pobl hyd y nef. GweuT^ul
hebgor yr hau o'i gylch na phregetl
iad yr efengyl o'r eglwys. Eneidiau a al
ent gael y ffordd i'r nef, er i'r haul fod he
lewyrchu iddynt ; ond heb oleuni y gw iilonedd nis gallant roi cam uniawn tíag at
' Bbodiwçh (medd Ciist), tra fyddo g?nvc
y goleum ; loan xn. 35. Gwaith iacliawd
wnaeth nis geliir ei wneuthur wrth oleun
canwyll deall naturiol, ond wrth oleuni dvd«
dadguddiad efengvlaidd. Phaid i'r liauhwn gyfodl Cyn y dichon dyn fyned allan i
gwaith hwn.

.,
<3-) Mae 3

rng ngallu Duw gadw rhyddû
iwefengylaigenadon, er gwaethaf diafo
ai offerynau; am hyny, yn ddiau y ma.Panlyn eu lìanfon hwyut, nid i'r ì\n [ er-

fyn ei ryddid ef, ond i'r nef . Yr oedd Nen
yn garcliaror mwy diogel gan Dduw, na£
oedd Paul ganddo ef. « Wele, rhoddaís geìdy fron ddrws agored, ac ni ddichon neb ei
gau; Dad lii. 8. Yn Epliesus yr oedd
gwrthwynebwyrlawer, fel y clywsom

; etto,
yr oedd y drws yn cael ei gadw yn agored.
Lrist sydd yn dwyn agoriadau drws yi
eglwys wrth ei wregys: « Yr hwn sydd gan-
üdo agonad Dafydd; yr hwn sydd yna°or-
yd ac md yw neb yn cau ;" Dad. m. 7.Ar ei ysgwydd ef y mae agoriad t Dafydd :"

Lsa. xxii. 22. Tý Crist ydyw vr egl w vs ; a
Bicr yw y ceidw y meistr agoriad ei ddrws
ei hun.

(4.) Mae gan weddi nerth mawr gydaDuw at gynnal ac adferu rhvddid i'w
efengyl a'i genliadon, y mae hi wedi cyrchu
ei weision adref o alltudiaeth; v mae'wedi
eu dwyn hwynt o'u daeard. Kis gallai y
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î&rchar ddal Pedr, pan oedd yr eglwys ar

Wddi drosto. Y mae wedi effeithio yn
jaerthol ar helynt yr eglwys pan ar y trai

isaf. Byd athrist ydoedd ar yr eglwys yn
'imser Nero, pryd y gosododd Paul ar y saint

Weddîo dros frenhinocdd a'r rhai mewn
iwdurdod ; ac er na attebwyd y gweddiau

iyny yn Nero, etto nid wyf fi yn anmiheu

la chawsant eu hatteb yn Constantine, ac

rmherawdwyr Cristionogol ereill, dan aden
renhinol pa rai y cafodd eglwys Crist ei

ìachlesu a'i hamddiffyn.

(5.) Yn olaf, Gweddiwch am ei rhydd-

d ; o herwydd pan elo yr efengyl ymaith,

ìid yn unig yr ä, ond hi a ddwg ymaith eich

hrugareddau ereill i'w chanlyn. Tynir y
í;rogleni i lawr, pan symmudo y brenin ei

[ys. Lle na chaffo y gweinidog ryddid i

bregethu y gwirionsdd, nid hir y caiff y
K)bl ryddid i'w broffesu. Pan aeth hi yn
(ídrwg ar Iago yr apostol, nid aeth hi yn
|vych ar yr eglwys yn Ierusalem : Act. xii.

., 2. Ac nid hir y gall y fath le ddisgwyl
jawynhau ei heddwch allauol; pan symmudo
Öuw ei efengyl, i wneuthur ffordd i waeth
tymdeithion y mae hyny : i'e," i'w holl bläau

K'i farnau trymion : Ier. vi. 8.

DOSB. IV.

2il. Pan y mae yr apostol yn dymuno ar i

omadrodd gael ei roddi iddo, fe all fod yn
•lieddwl, ar fod gair yn cael ei roddi iddo
i^w bregethu, yn ol yr hyn a addawodd Crist

lìMat. x. 19): "Rhoddir i chwi yn yr awr
'iono pa beth a lefaroch." Oddi wrth hyn,
;allwn sylwi,

t) (laf.) Nid oes gan weinidogion ddim gallu

it'u heiddo eu hunain i'w gwaith. O ! mor
nir y gallant eistedd, yn troi ac yn trosi eu
lyfrau, ac yn curo eu hymenyddiau, nes y
lelo Daw i'w cynnorthwyo! ac yna—fel

iùelfa Iacob, Gen. xxvii.—y mae yn di-

!J;wyddo o'u blaen. Os Duw ni ollwng i

•vaered ei gynnorthwy, yr ydym megys yn
/sgrifenu â phin heb ddim iugc. Os oes ar

teb yn y byd angen rhodio yn ymddibynol
>

!,r Dduw yn fwy nag ereill, y gweinidog y

w

fe.

(2il.) Sylwch mai y rhai enwocaf am
Idoniau a gras, sydd yn cynnwys y medd-
'liau gwaelaf am danynt eu huuain, ac sydd

p fwyaf adnabyddus o'u hannigonolrwydd
•uhunain. Paul ei hun nid yw gywilydd
!;anddo adael i Gristionogjon wybod, os
)uw ni enfyn i mewn iddo ef, nas gall efe

anu allan iddynt hwy. Nis gall efe lef-

ru gair wrthynt nes ei dderbyn oddi wrth
)duw: "Nid o herwydd ein bod yn ddi-
;onol o honom ein hunain i feddwl dim
aegys o honom ein hunain ; eithr ein digon-
dd ni sydd o Dduw. Yr hwn hefyd a'n
i;wnaeth ni yn weinidogion cymmhwys y
[estament newydd ;" 2 Cor. iii. 5, 6. Dyna
' gweinidog cymmhwys, yr hwn y mae
)uw yn ei gymmhwyso.

(3ydd.) Delìwch sylw, y dichon y Cristion
gwaelaf, trwy ei weddiau ffyddlawn, roddl
help i'r gweinidog at wneutíiur ei bregeth,
"Gweddiwch," medd yr apostol, "fel y
rhodder i mi ymadrodd ;" fel y calfwyf gan
Dduw yr hyn a ddylwn draddodi i ereill.

! y fath offeryn defnyddiol ydyw Cristion
erfyniol! Fe ddichon gynnorthwyo, nid yn
unig ei weinidog ei hun, ond ereill hefyd,
hyd yn oed dros y byd i gyd. Yr oedcl

Paul y pryd hyn yn Iiliufain ; ac y mae yn
anfon am weddiau mor bell ag at y saint yn
Ephesus.

dosb. v.

3ydd. Wrth ymadrodd, fe all fod yn medd-
wl dawn ymadrodd ; hwylusrwydd a hy-
lithrwydd i draddodi i ereill, yr hyn yr oedd
yn gallu ei ddirnad yn ei fecídwl ei hun, am
ewyllys Duw. Y mae llawer o weision
enwog Duw wedi bod yn dra theimladwy o,

ac yn derfysglyd o blegid eu hattaliaeth ym-
adrodd a'u hammharabledd. Yn awr, fo

ddichon hyn ddeilliaw oddi wrth achos na-

turiol, neu oruwch-naturiol.

(laf.) Naturiol; megys, (1.) Oddi wrth
ryw goll yn y peiriannau ymadrodd

;
yr hyn

a feddwl rlìai oedd achos o achwyniad
Moses (Bcsod. iv. 10): "Ni bum r ymad-
roddus; eithr safn-drwm a thafod-drwm
ydwyf ;" ac yr oedd yn ei ddigaloni rhag
cael ei anfon ar neges Duw. Ond fe all

Duw wneuthur i fyny y golled o barabledd
tafod â'r nerth dwyfol a fyddo yn dilyn yr
hyn a draddodir—y Moses hwn, oedd mor
safn-drwm, yr oedd er hyny "yn nerthol

mewn geiriau" (Act. vii. 22), nes oedd yn
peri i galon gadarn Pharaoh grynu, er fod,

ysgatfydd, attaliaeth ar ei ymadrodd. Yr
oeddJ)uw yn wir wedi addaw bod gyda'i

enau%f ; etto, y mae yn debygol na ddarfu
iddo symmud ei wendid naturiol ef ; o blegid

ni a'i cawn ar ol hyn yn achwyn o'i her-

wydd. Gan hyny, ni ddylai y cyfryw goll-

iadau naturiol beri digalondid i'r gweinidog,

na rhagfarn yn y bobl, ond yn hytrach

bydded efe yn fwy gofalus ar fod sylwedd yn
yr hyn a draddodo ; a hwythau am wran-
daw yn fwy dyfal a chysson. (2.) Oddi wrth
gof gwan. Y neb a fyddo yn darllen mewn
argraph drwg, Ue y mae llawer o lythyr-

enau yn anamíwg, nis gall ddarllen yn rhigl

a hwylus ; ond rhaid iddo yn fynych sefyìl,

i ystyried beth sydd nesaf. Llyfr neu cîaf-

len oddi mewn yw y cof, allan o ba un y
mae y gweinidog yn darllen ei bregeth heb
fodd i'w weled. Os bydd y nodiadau a'r

myfyrdodau a fyddo genym i'w traddodi,

heb fod wedi eu hargraphu yn deg ar ein

cof, nid rhyfedd os bydd y tafod yn fynych

ar sefyll ; oddi eithr i ni siarad yn ofer. Os
bydd attalfa ar yr hopran, ni ddichon y felin

falu ; os bydd y bibell a fyddo yn porthi y
ddyír-gist wedi tagu, fe welir hyny wrth
geisio gollwng dwfr o honi. Pan fydd Duw
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wedi cynnorthwyo yn y llyfrgell, y mae ar-
noiu ei eisieu i gryfhau ein cot' yn'y pulpud.
(3.) Oddi wrth ofn ; os bydd j galon vn
llesmeirio, uid rhyfedd fod y tafôd vn peti-
uso. Ilyn, y mae yn debygoì, oecìd wrth
wraidd esgus Iereruîah (pen. i.6): "0 Ar-
glwydd Dduw, wele, ni fedraf vmadrodd

;

canys bachgen ydwyf fi." Hyny yw, Yr
wyf yn fyr o ysbryd a chaloudid gr, i ym-
di-echu â'r gwrthwynebiadau liyny a fydd
yn sicr o'ra cyfarfod yn y gwaith. Mai Ìiyn
oedd ei wendid, a yniddengys oddi with y
ffordd a gymraer Duw i'w iachau :

" Na ddy-
wed, Bachgen ydwyf, canys ti a äi at y rhai
oll y'th anfonwyf ; Nac ofna rhag eu hwyn-
ebau hwynt: canvs yr ydwyf n' gyda thi i'th

waredu ;" adn. vii. *8.

(2il.) Goruwch-naturiol, lle nad oes un
o'r colliadau hyn ; ond y gweinidog wedi ei

lawn-addurno, ac yn y parodrwydd mwyaf
at ei waith

; etto, os gwua Duw ond attàl y
tì'rwd, dyna y gwaith i gyd yn sefyll. Nid
yn unig "parotoad y galon," ond hefyd
"ymadiodd y tafod, oddi wrth yr Arglwydd
ymae;" Diar. xvi. 1. Duw sydd yu cadw
agoriad y genau,- fel agoriad y galon ; ni
ddaw gair allan, ond glynu rhwng y dan-
nedd a wna, oni rydd Duw iddo oilyngdod.
Efe a agorodd enau yr asyn, ac efe a gauodd
ar enau y prophwyd anuuwiol hwnw, ei

feistr: Num. xxii. Clyweh ef yn addef
wrth Balac (adn. 38) :

" Wele, mi a ddaeth-
ym atat : gan allu a allaf fì lefaru dim yr
awr hon ? Y gai'r a osodo Duw yn fy ngen-
au, hwnw a lefaraf íi." Erioed ni bu dyn
yn fwy awyddus nag efe i lefaru ; sef yr hyn
a ennillasai iddo ei gyflog, gwobr aiighyf-
iawnder ; o blegid yr oedd yn ei garu "yn
anwyl ; oud yr oedd Duw wedi rhwyino ei

dafud ef. Iè', hyd yn oed dynion dlfcviol,

pan ddyraunent lefarû y gwirionedd, a hyny
dros Dduw, nis gallant draddodi i ereilí yr
hyn a fyddont wedi ei ddirnad yneu myfyr-
dodau eu hunain. Ani hyn y gweddîa
Dafydd, " Agor fy ngwefusau, a'ra genau a
fynegant dy foliant," Y niae Duw yn dy-
wedyd wrth Ezeciel, y parai efe i'w "dafod
lynu wrth daflod ei enau." Ni chai efe mo'ii
ceryddu hwyut, er iddo ddymuuo hyuy:
Ezec. iii. 26.

DOSB. IV.

Defnydd 1. A yw gweinîrlogion yn yra-
ddibynu ar Dduw ara ymadrodd ? Y mae
yn hyn lais atoch chwi, fy mrodyr yng
ngwaith yr Ai'glwydd, na wneloch ddini a
bâr i Dduw attal eich genenau pan ddeloeh
i'r pulpud. laf. Gochelwch rhag bod un-
rhyw bechod yu niurw-losgi yn eich niyn-
wesau. A elli di goelio y bydd i Dduw'dy
gynnorthwyo di yn ei waitii, a thithau yu
gallu rhoddi benthyg dy law at waith y
cíiafoW ünid oes le i ti yn hytrach ofiìi

iddo grogi maich-glo wrth dy" enau, a'th

daraw yn fud
;
pan elych at y gorchwyl!

YV ÎTTXCYL.

Yr ydyeh yn coôo yr hanes ara Origen,
raodd, ar ol ei godwiu raawr, y distawyd e
liyd yn oe 1 yn y pulpud ; o herwvdd 'wrtl
ddarllen y gair hwnw, " Pa beth svdd i ti

fynegech ar fy neddfau, neu a gvmnierecl
ar fy nghyfamraod yn dy enau ì" ÌSalm 1. 16
ni oddefai tystiolaeth ei gydwvbod ani e

bechod iddo lefaru diru yin mhellach.
y mae yn athrist, pan fvddo y pregethw
yn ei destyn yn taraw wrth ei beehod e
hun, ac yn rhoddi dedfryd i'w erbyn ei hu
wrth ei ddarllen. Os mynit ti gael Du\
i th gynnorthwyo, bydded genyt sel, ac edi
farhâ. Pan fyddo yr udgoru wedi ei lân
sychu, yna y gwua yr Ysbryd sauctaidd, t

elli obeithio, ail aaadiu drwyddò.
2il. Gochel rhag dy ddyfod yn yr hvde

ar dy barotoad dy hun. Y niae Duw wed
dadgan yn erbyn y rhyw hwn o falchder
"Nid trwy nerth y gorchfy<ra gr ;"

1 San
ii. 9. Ychydig fara, gyda bendith Duw, ;

all ddigoni lliaws; a gall darpariaeth maw
fyned yn fuan i'r dini, oni rydd Duw ei fen
dith wrth ei dori. Nid bod dy bregeth yi

dy ben, neu nodau yn dy lyfr, a'th alluog
di i bregethu, oddi eithr i Dduw agor dy eu
au. Cydnebydd gan hyny Dduw yn dv hol
ffyrdd, ac na phwysa ar dy ddeaíí dy" huc
Y mae cliwyddiad yn y gaìon yn gystal a,

yn y raur, yn myned o flaen cwymp. i
ddarfu i wr Ephraim gyffroi yn L'ymmaim
am i Gideou ladrata buddugoliaeth heb alv

ara eu cynnorthwy hwynt? Barn. viii. 1

Pa faint niwy y gall Duw ddigio, pan elecl

di i'r pulpud, heibio i'w ddrws ef, heb ofyi

am ei gy nnorthwy'?
Defnydd 2. I'r bobl. Gochelwch rhag.

cliwi gau geneuau eich gweinidigion. B^j
a ellwch wneuthur,

laf. Trwy ryfeddu eu donîau, amawrygi
eu personau

;
yn enwedig pan fyddo hynyi

cydfyned âg anniolchgarwch i'r Duw syd<

yn eu rhoddi, pan fyddoch yn mawrygu
;

dyn, ond heb fendithio Duw am dano. 11

mae gan dywysogion lygad drwg ar y deil

iaid hyny sydd yn rhy boblogaidd. Ni fi

|

Duw yntau adael i'w greadur sefyll yn el

|

oleu, nac i'w anrhydeddgaelei golledu «Irwu

ddyrchafiad ei otferyn. Nid boddlawn gîú

y fara weled y plentyn yn cyniineiyd at \
fanimaeth yn fwy nag ati hi ei hunan. Oj
nior ynfyd ydym, nas gallwn gaiu heb dra
serchu ! na pharchu, heb addoli hefyd ! \

neb a fyno gadw ei flodeu-glwm (posy) yi

aroglus a pneraidd, rhaid iddo aro.n'li, a

joddi i lawr yn fuan ; nid ei gadw yn rh;|

hir yn ei law nac anadlu gormod arno-
dyraa y ífoi\ld i'w drybaeddu yn ebiwydd
Tyuu yn rhy dn yw y ffor'dd ^gyntaf
dori

; y raae anil drugaredd deg yn cael, yi

y niodd yma, ei llethu a'i gwasgu i farwol

aeth trwy orraod traserch, neu^ymserchiat
yn cydfyned â bychanu ereill—y in.iedoniai

un yn cael ei crio i fyuy, i giio uu arall
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lawr. " Myfi wyf eiddo Paul, minnau yn
teiddo Apollos." Fel hyn yr oedd disgybl-

ion y naill a'r llall yn mawrhau eu pregeth-

|wyr, i gynnal ymbleidiadL

!
2il. Chwi eílwch annog Duw i attal ei

Igynnorthwy, drwy fod yn disgwyl y budd
'pddi wrth ddyn, ac nid oddi wrth Dduw,
ttel pe na byddai raid dim ond ymwisgo,
[a niyned i wrandaw hwn a hwn, a dyna
[chwi yn sicr o gael bendith dan ei wein-
[idogaeth ef. Y mae hyn yn tebygu i'r

;ihai hyny yn Iago, a ddywedant, "Nia awn
[i gyfryw d'dinas, ac a ennillwn ;" fel pe na
pbyddai gwrandaw efieithiol yn ddim mwy
[na myned at y baril, a gollwng gwin neu
Iddiod yn eich seler eich hun. Y mae yn
igvfiawn i ti gael y llestr wedi rhewi—

y

[gweinidog wyf yn ei feddwl, wedi cyfyngu
ferno, a'i alluoedd wedi eu caethiwo, am dy
Kod yn dyfod ato ef, megys at Dduw, ac yn-
Itau ddim ond oíFeryn tlawd. ! na ddy-
[wed wrth y dyn, Möes i mi ras, Moes i mi
[gysur ; fel Eahel yn gofyn plant gan ei gr

;

bnd dôs at dy Dduw am y rhai hyn, yn dy
wrandawiad ar ddyn.

3ydd. Trwy wrthryfela yn erbyn y goleu-

ni a fyddo yn llewyrchu arnom dan y wein-
idogaeth. Y mae Duw weithiau yn attal

genau y gweinidog, am fod y bobl yn attal

eu calonau. Pa ham y rhedai y ffrwd yn
ddiles, ac yn ofer hyd y llawr? Crist ei hun
m wnaetb lawer o wyrthiau ; ni allai

efe, medd Marc (pen. vi. 5), yn ei wlad ei

hun, o herwydd eu hanghrediniaeth hwynt.
!í TJniondeb Duw ni oddefai roddi y peth
sanctaidd i'r cn," medd Brugensis ar y Ue.

Cyfiawn yw i Dduw gymmeryd ymaith y
weinidogaeth, neu attal genau y gweinidog,
pan ddiystyro y bobl ei gynghor, ac y byddo
ei air yn waradwydd ganddynt. Sier wyf
mai digalondid trwm yw i weinidog bregethu
yn hir i bobl a fyddo yn gwrthddywedyd

;

\q nid argoel dda iddynt hwythau. Y mae
Jllaeth y fam yn cilio weithiau o ílaen marw-
talaeth y plentyn. Y mae Duw yn rhwymo
i fyny ysbryd ei genhadon, mewn íFordd o
Ifarn (Èzec. iii. 26) :

" Mi a wnâf i'th dafod
Llynu wrth daflod dy enau, a thi a wneir yn
jfud, ac ni byddi iddynt yn geryddwr • canys
|t gwrthryfelgar ydynt.

PENNOD IV.
\Yn dangosbeth yio dirgelwch, ae ym mha yslyr-

iaethau y mae yr efengyl yn gyfryw.

Y mae y drydedd gangen yn nosbarthiad
I geiriau, yn gosod ger ein bron y diben pa
jiam y mae yn gofyn eu gweddiau ar i ym-
Ijidrodd gael ei roddi iddo; y geiriau hyn
j«ydd yn ei egluro :

" Trwy agoryd fy itgen-
|in jn hyf i hysbysu dirgelwch yr efeng-i ;"

le y galiwn sylwi ar y tri pheth'hyn • J. Na-
ur omcheì yr eícngyl, "dirgeiwcb." yci-

yw. 2. Ym mha beth y mae gwaith gwein-
idog yr efengyl yn gynnwysedig, w

i hysbysu
dirgeìwch yr efengyl." 3. Y modd y mae
iddo gyflawni y gorchwyl hwn ;

" Trwy
agoryd fy ngenau yn hyf."

1. Syhoch. Dirgelwcíi yw yr efengyl. Y
mae rhai yn tynu y gair Groeg mysterìon,
oddi wrth myeo, dysgu rhywbeth cuddiedig,
perthynol i grefydd ; ereill oddi wrth myzo neu
myo, cau y genau ; am fod y rhai a hegwydd-
orid, neu eu derbynid i fod yn bresenno],

yn nefodau a dirgelion crefydd y Paganiaid,
ac a elwid mystoi, dan waharddiad i'w dad-
guddio i'r rhai oeddynt amyetoi, neu heb
eu hegwyddori. Am hyny, yr oedd gan-
ddynt ddelw o flaen y demi, yn dal ei bys
ar ei safn, i'w dwyn ar gof, wrtli fyned i

mewn ac allan, am gadw yn ddirgel yr hyn a
wnelid oddi mewn. Ynwir, yr oedd y dir-

gelion yn ei heilunaddoliadau mor fryntion
a fnaidd, nad oedd dim ond eu celu a allai

eu cadw rhag cael eu fíieiddio a'u casau gan
y rhan fwyaf sobr o ddynolryw. Ac nid
anghymmhwys i ni graphn, yr hyn yr wyf
yn cael ysgrifenydd dysgedig eisoes wedi
sylwi arno : Fod Ysbryd Duw wedi gwneuth-
ur dewisiad mor fynych o'r gair hwn, yn y
Testament Newydd, i ddadgau yr athraw-
iaeth sanctaidd o wirionedd ac iachawrdwr-
iaeth a gynnwysir ynddo, ac yntau wedi cael

ei gamarfer mor frwnt gan yr eilunaddol-
wyr pagauaidd hyny. Yn sicr, y mae hyn
yn dangos fod y rhai hyny yn rhy betrusgar,

a farnant ei fod yn beth anghyfreithlawn
arfer yr enwau, neu y pethau hyny a gaf-

odd eu camarfer gan baganiaid neu eilun-

addolwyr. Gwel esgob Saunderson, ar 1

Tim. iii. 16. Ond i ddychwelyd at y gair

myséery, dirgelwch
; y mae yn arferol gen-

ym, mewn iaith gyífredin, am ryw gyfrin-

beth naturiol, gwladol, neu grefyddol, a
fyddo yn gorwedd allan o lwybr dealltwr-

iaethau cyíFredin. Yn yr Ysgrythyrau, fe'i

harferir yn fynychaf am ddirgeiion crefydd-

ol; ac y mae yn cael ei gymmeryd mewn
ystyr ddrwg a da.

laf. Mewn ystyr ddrwg (2 Thes. ii. 7):
"Y mae dirgelwch yr anwiredd yn gweithio
eisoes ;" wrth yr hyn y meddylir cyfodiad
dirgelaidd llywodraeth anghrist, oedd â'i

sylfaeni wedi dechreu eu gosod hyd yn oed
yn nyddiau yr apostolion. Nid yw cyfeil-

iornad ond diwrnod ieuengach na gwirion-

edd. Pan gyntaf y cafodd yr efengyl ei

phregethu gau Grist a'i apostolion, ebrwydd

y gweithiodd cyfeiliornad ei llaw, i ddal

gafael yn ei sawdl, a gwtliio dani. Dirgel-

wch o ystryw ac anfadrwydd ydyw holl

gyfan-gorph Anghristiaeth. Y mae dirgel-

wch wedi ei ysgrifenu ar dalcen "Putain
Babilon ;" Dacl. xvii. 5; a dywed Causabon
fod yi iin gair yn argraphedig ar feitr y Pab

;

os felly, teg ei fod yn addef ei enw ei hun:
" Na ddeled fy enaid i'w cyfrinacii hwynt.
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2il. Mewn ystyr dda; weithiau, ani ryw
gangen beunodol o wirionedd efengylaidd.

Fel hyn y mae gwrthodiad yr Iuddewon, a
galwad y Cenhedloedd yn cael ei alw yn
ddirgelwch : Rhuf. xi. 25. Felly newidiad
rhyfeddol y rhai a fyddant ar y ddaear yn
niwedd y byd : 1 Cor. xv. 51. Iíefyd cnawd-
oliaeth, adgyfodiad, ac esgyniad Crist,

yughyd â pethau ereill: 1 Tiní. iii. 9. Dro
arall, y ìnae holl gorph yr efeugyl, o ran yr
athrawiaeth o honi, yn cael ei alw yu
"ddirgelwch y ffydd;" 1 Tim. iii. 9. O
ran purdeb gorchymynion, a rheolau am
fywyd sanctaidd, y mae yn ddirgelwch duw-
ioldeb. O ran ei awdwr, ei destyn a'i nod,

y mae yn cael ei alw yn " Ddirgelwch Crist
;"

Eph. iii. 4. Fe'i dadguddiwyd ganddo ef

;

y mae yu traethu am dano ef, ac y mae yn
arwain ato ef. Ac yn ddiweddaf, mewn
perthynas i'r wobr wynfydedig y mae yu ei

haddaw i bawb a'i coíleidiant yn ddiffuant,

fe'i gelwir yn " ddirgelwch teyrnas nefoedd ;"

Marc iv. 11. Yr efengyl hon yw y dirgel-

wch gogoneddus yr ydym yn awr i sou am
dano. Ac yn yr ail le, deuwn i ddaugos ym
mha ystyriaeth y mae yn ddirgelwch, neu
pa ham ei gelwir felly gan Ysbryd Duw.

DOSB. II.

laf. Am mai trwy ddadguddiad dwyfol yn
unig ei hadnabyddir. Y fath gyfrin ydyw,
na buasai synwyr dyn byth yn ei gael aílau.

Y mae llawer o ddirgelion mewn natur
; y

rhai, trwy lawer o ch walu a chwilio a wnaeth-
pwyd yn amlwg o'r diwedd ; megys rhin-

wedd meddyginiaethol llysiau, a'r cyffelyb.

Ond dirgelwch yw yr efengyl, ac yn cyn-
nwys ynddi y fath ddirgelion, ag oeddynt
goruwch pob cyrhaeddiad, fel y dywed
Calvin. Pa ddyn neu angel a allasai J^dd-

wl am y fath ffordd i gymmodi Duw â dyn,

ag sydd yn cael ei gosod allau yn yr efengyl ?

Mor ammhosibl a fuasai iddynt ddychym-
mygu pa fath amcanion o gariad oedd glöedig

yn nghalon Duw tuag at ddyn syrthiedig,

hyd oni ddarfu iddo ei hun agor ei ddirgel

gynghor ei hun? Neu, pe buasai Duw yn
rhoddi iddynt ryw amnaid o'r bwriad oedd
ganddo am adferiad dyn, a allasent hwv
byth gymmaint a meddwl am y fath ffordd

ag a ddwg yr efengyl i oleuui? Yn ddiau,

megys nad oedd ond Duw a allasai lunio y
ddyfais, felly nid oedd ond efe a allasai ei

dwyn i'r amlwg; am hyny, y gelwir yr

efeugyl yn "ddadguddiad y dirgelwch, yr
hwn ni soniwyd am dano er dechreuad y
byd ;" Rhuf. xvi. 25.

2il. Am fod yr efengyl, ar ol ei dadguddio,

yn cynnwys gwirioneddau uwch amgyffred-

iad deall dynol. Y maent, i olwg rlieswm,

yn debyg i'r modd y mae yr haul i lygad y
corph ; mor dra rhagorol, fel y maeut yu
trechu ac yn llygad-ddallu yr amgyffred
mwyaf tieiddiol

; y maent yn rhy oruchel i

gymroeryd eu holi a'u pron gau reswni dyn- '

ol. Bod tri o Bersouau yn y Duwdod, ac

etto, ond un hanfod dwyfol, yr ydyni yn
credu, o herwydd eu bod wedi eu dadgudd-
io ; ond y neb a ehedo yn rhy agos i'r goleu«

ni hwn, gan dybied y gall gynnwys y gwh>
ionedd dirgeledig ynia o fewn i'wreswm cul,

bnan y caiiì' bron methiant yn ei anturiaeth
hyf. Bod Duw a dyn wedi ymuno ym mher-
son Crist, sydd yn dra sicr weili amlygu yn
yr efengyl. Ond Oeli ! y mae lliuyn ein deali-

twriaeth ni yn rhy fyr i fesur y dyfndfit
mawr hwn. w Yn ddiddadl." medd yr
apostol, "mawr yw dirgelwch riuw'olddfl

Duw a yinddangosodd yn y cnawd;" 1 Tim,
iii. 16. Y mae yn wirioi.ed l uiddadl;
pawb yn ei gyffesu ; etto yn fath wirionedj
nas gall ein deall coes-fyr ni ei rodio.

Nad oea un euw oud enw yr Iesu, "drwy yr
hwn y gallwn fod yn gadwedig," ydyw pril

bwngc yr efengyl ; ond pa uifer o ddirgelion

sydd wedi eu plygu ynghyd yn yr un gwfl
ionedd hwn? Pwy, wrth weled y maban
Iesu yn gorwedd yn y preseb, ac wedi hyny
yn cael ei fagu yn isel gan saer, ac o'r cíiw-

edd yn cael ei ddienyddiofel drwg-weithred-
wr, a allasai ddychymmygu—fel y dywed
un—fod y fath amcan gogoneddus am iach-

awdwriaeth dyu yn hougian ary fath fachau

gweiniaid? Ond pwy a feiddia ei gyfi if yn
beth afresymol credu, ar dystiolaeth Duw,
fod hyny yn wir, nas gallwn ei wneuthut
allan trwy eiu deal) ein hunain? Y mae
rhai pethau yr ydym yn eu dirnad trwy

reswm, nas gallwn trwy un o synwyrau

y corph; megys bod yr haul yn fwy na'i

ddaear, a rhai pethau a ddirnadwn trwy syn-

wyrau y corph, nas gallwn trwy reswm; y
mae eiu llygad yu gweled fod y maeu tynu

yn tynu haiarn ato, ac nid aur; ond pa

ham y gwna felly, yno y mae rheswm yu

pylu ac yn hurtio. Yn awr, os nad ydyni

yn ammheu gwirionedd y pethau hyn mewn
natur, er fod ein synwyr—o olwg—yn cael

siom yn y naill, a'n rheswm yn y llall, a

fydd i ni, mewn crefydd, ammheu a ydyw
hyny yn wirionedd, sydd wedi diferu o enau

a phin Duw ei hunan, am ei fod tu hwntfi
dealltwriaeth gwan ni? "A fynit ti weled

rheswm," medd Awstin, "am yr hyn oll l

ddywed Duw ! Edrych i'th' ddeall dy huu,

a thi a gei yno reswm pa ham nad wyt y«
gweled rheswm."

DOSB. III.

3ydd. Mae yn ddirgelwch, oran anamldei

y rliai y dadguddir lii iddynt. Y mae dû>

gelion yn cael eu sisial yng nghlustiau rhy
ychydig, ac nid eu cyhoedd ddangos i bawb:
"I chwi y rhoddwyd gwybod dirgelwcb

teyrnas Dduw;" Marc iv. il. Pwy ydyw

y rhai hyny, "chwi?" ond ychydig ddis-

gyblion oedd }
rn credu yn ei enw

; y rhan

fwyaf o'r byd oeddynt erioed yn ddieithiiaiu

i'r dirgelwch hwn. Cyn amser Crist, nidj

oedd oud o fewn cylch bychau o dir, gwladj
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[udea ; er y pryd hwnw, fe ddaeth ar led i'r

byd cenhedledig; ac y mae wedi bod yn
fmdaith yma a thraw er ys cryn ddeunaw
';an mlynedd—anamled yw y rhai sydd yn
ryduabyddus âg ef y dydd heddyw! Yn
Br, lle y byddo ei oleu disglaer yn hir-dy-

.vynu, y mae llawer yn cael gwybodaeth
ythyrenol a thybiol o houo—peth rhyfedd

yddai fod dyuion yn rhodio yn hir yu yr

liaul, heb gael melynu rhywfaiut ar eu

jiwynebau ganddo. Oncl nid yw y wybod-
'ieth ysbrydol ac achubol o'r dirgelwch hwn
/n cael ei rhoddi ond i ychydig ; o biegid

tiid yw nifer y saint ddim yu fawr, o'i gym-
nharu â'r byd dirâs.

4ydd. Mewn perthynas i fath y bobl y
nae yn fynychaf yn cael ei gyfrauu iddynt

—y fath ag sydd, yn ol rheswm yn annheb-

rcaf o dreiddio i ddim dirgelion mawrion

;

trrhai a ddiystyrir gau y byd doeth, a'i uchel

raddau, fel ysgubion gwael :
" Nid llawer o

*ai doethion yn ol y cnawd, nid llawer o rai

jalluog, nidillawer o rai boneddigion, a al-

jyyd: Eithr Duw a etholodd fíbl-bethau y
jyd, fel y gwaradwyddai y doethion: a
jwan-bethau y byd a etholodd Duw, fel y
jwaradwyddai y pethau cedyrn ;" 1 Cor. i.

Î6, 27. Os bydd genym ni gyfrinach, nid

fdyni yn arfer dewis rhai o benau gweiniaid

i phenbylaidd i'w dcladguddio iddynt. Ond
lyma ddirgelwch y mae mabanod yn ei

ìeall, a gwyr doethion heb ei ddirnad. "I
i yr ydwyf yn diolch, O Dad, am i ti guddio

f pethau hyn rhag y doethion a'r rhai deall-

is, a'u dadguddio o honot i rai bychain
;"

Uat. xi. 25. Y bobl oedd mor ddirmygus
gan y Phariseaid beilchion, fel y rhai heb
wybod y gyfraith (loan vii. 49), i'r rhai

ayny yr oedd yr efengyl yn cael ei dad-
juddio ; tra yr oeddynt hwy, doctoriaid y
jadair, yn cael eu gadael yu anwybodus o

ìoni. Mynych y mae yn cael ei dadgudclio

tlodion, a'i clmddio oddi wrth cly wysog-
.on a brenhinoedd—mynych yr ä Crist heib-

ío i balasau, i droi i niewn i'r bwth gwael.

Herod, a fuasai o fan^ylgais cyhyd yn chwen-
uych gweled Crist, nis gallai gael dim gan-
ido (Luc xxiii. 8) ; ond i'r druanes hono o

pamaiia, â'i dwfr-lestr yn ei llaw, fe ýmos-
Ityngodd i roddi pregeth ; do, agorodd iddi

fiwirioneddau iachusol yr efengyl. Pilat, ar

|v faingc, fe gollodd Crist ; a'r lleidr truan,

Itr y groes, a'i cafodd ef, a'r nefoedd i'w gan-
jlyii. Gwragedd crefyclclol, fe aed heibio

Hiddynt, ac a'u gadawyd i golli gyda'u sel

Iddali ; tra yr oedd'puteiniaid a pbublicanod
yn cael eu dychwelyd ganddo,

DOSB. IV.

I 5ed. Y mae yn ddirgelwch, os edrychir
lar y fath wybodaeth sydd ganddynt hwy eu
Ijhunain o hono.

(laf.) Nid yw eu gwybodaeth ond mewn
Irhan ac yn ammherifaith

; y mwyaf o'r hyn
iia wyddant nid yw ond y rhan leiaf o'r hyn

nas gwyddant. Y mae yr efengyl yn debyg
i ddarn gwych o addurnwe wedi ei blygu ì

fyny ; hwn y mae Duw wedi bod yn ei ddad-
blygu er yr addewid gyntaf a wnaed i Adda,
gan ei agor bob oes yn lletach nag o'r blaen.

Òncl cynt y bydd y byd ar ben nag y bydd
y dirgelwch hwn yn gwbl adnabyddus. Yn
wir, megys y mae afon (a dorocíd allan, fe

allai ar y cyntaf, o dwll ílyunon fach) yn
cynnyddu ac yn ymledu fel y nesaoynagos-
ach i'r môr; felly y mae y wybodaeth o'r

dirgelwch hwnyn ymledu y naill oes yn fwy
na'r llall ; ac ymledu a wua etto fel y dy-
nesa y byd i fôr tragwyddoldeb, i'r hwn y
mae yn rhaid iddo ddisgyn o'r diwedd. Nid
oedd yr efengyl i'w gweled ond fel ífynuon
fach yn amser Adda, oedd â'i Feibl i gyd yn
gynnwysedig mewn un addewid. fìyn a
gynnyddodd yn aber erbyn amser Abraham;
a'raber hon a chwyddodd yn afon yn nydd-
iau y prophwydi ; ond pan ddaeth Crist yn
y cnawd, yna llifodd gwybodaeth mewn
grym. Dywedir fod y lleiaf dan oruchwyl-
iaeth yr efengyl yn fwy na'r mwyaf cyn am-
ser Crist. Pelly mewn cymmhariaeth âg
amserau tywyllach y gyfraith y mae y wy-
boclaeth sy gan Gristionogion yn bresennol
yn fawr ; ond o'i chymmharu â'r wybodaeth
a fydd ganddynt yn y nef, uid yw ond bechan
megys toriad y wawr.

(2il.) Y mae yn aneglur a thywyll. Gwir-
ioneddau efengylaidd, ni adwaenir mo hon-
ynt yn eu gogoniant a'u harddwch cynnwyn-
ol ond mewn gwisgiad gyffelybiaethol. Dy-
wedir yn wir ein bod u â gwyneb agored yn
edrych ar ogoniant yr Arglwydd ;" ond etto

"niegys mewn diwch " y mae. Yn awr,
chwi a wyddoch fod y drych yn dangos i ni

ddelw y gwyneb, ac nid y gw^aieb ei hun
;

felly nid yclym yn gweled y gwirioneddau
fel y maent, oud fel y dichon ein llygaid

gweiniaid ni oddef y wybodaeth o honynt.
Yn wir y mae drych yr efengyl yn eglurach
nag oedd drych y gyfraith

;
yr ydym yn

gweled gwirioueddau trwy lèn deneuach
; y

mae bedydd yu eglurach nag enwaediad,
Sw^pper yr Arglv/ydd ua'r Pasc ; mewn gair,

y Testament Newydd na'r Hen ; etto, nid
oes dim o'r nef wedi cael ei ddadguddio yn
yr efengyl heb fod megys wedi ei gyfieithu

i'n hiaith ddaearol ni, am ein bod yn an-

ailuog tra yma isod i'w ddeall yn ei iaith ei

hun. Pwy a yr, neu a ddichon ddimad,
pa beth yw llaweuycld a chysuion y nef, fel

ag i allu siarad am danynt yn eu priodol-

iaeth eu hunain? Ond pa beth yw gwledd,
ni a wyddom ; ui a ddeallwu beth yw teyrn-

as
;
gallwn ddirnad yn dda am gyfoeth a

thrysorau ;
yn awr, y mae y nef yn cael ei

gosod allan drwy y pethau hyn, sydd yn
fwyaf eu bri gan feddyliau dynion yn y byd
hwn. Yn y nef y mae gwledd, etto heb
fwyd ; cyfoeth heb arian, teyrnas heb laes-

wisgoedd, teyrnwialen
;
nachorou^amerbod
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yn anfeidrol uwch na'r rhai bm Am hvn
y dywedir, M Nid amlvgwvd etto beth a
fyddwn ;" ] Ioan iii. 8. Dichoo fod genym
amgyfirediadaa dynion am v rhai hvn mewn
cymnihariaeth A'r rhai oed(Ì dan v gvfraith;
etto plentynaidd ydynt mewn cyn'nnhariaeth
âg amgytfrecîiadau y saint a o^oneudwyd.
Am hyny, megys y cìywed Pauf iddo roddi
faeibio betèau bachgenaidd, pan y tvfodd i

wybodaeth amgenach o'r efengyl, felìy efe a
ddywed hefyd wrthym am y wybodaeth
nmnihcrmiitl) oedd et'to ganddo, " y dilëir
yr hyn sydd © ran, pan ddelo vr hyn sydd
beiifaith;" 1 Cor. xii. 10, 1U

Ced. Y mae yr efengyl yn ddirgelwch
mewn golygiad ar yr efFeithiau gwrthwvneb
y mae vn ei gael ar galonau dynion. Llvg-
aid rliai y mae yn eu hagor, ereili y mae yn
eu dallu

; a phwy mor ddcillion a'r rhaí a
ddallwyd gan y goleuni ? Rhai, pan glvw-
ant yr efengyl, a ddwysbigir yn eu caloiíau

;

prin y gallant oddef nes y darfyddo y bre^-
eth heb waeddi allan, "Beth a wnawn m,
fel y byddom gadwedîg f Ereiìl a galedir'
ganddi, a'u cydwybodau a serir i ddideiral-
adrwydd mwy. Wrth bregeth Paul (Act.
xvii) "rhai a watwarasant ;" ar ereill yr
oedd wedi effeithio fel y glynasant wrtho.
Pa fath athrawiaeth ddirgelaidd yw hon
sydd yn gosod un i wawdio a'r llall'i wylo

;

sydd yn arogl bywyd i rai ac o farwolaeth'
i ereill

!

7fed. Y mae yn ddirgelwch o ran yr
effeithiau gwych-ryfedd y mae yn gael ar y
duwiol

; a hyny mewn golygiad ar eu barn-
au a'u harferion hefyd. Megys v mae yr
efengyl yn ddirgcdwch i'w gredu,felly y mae
yn eu galluogi i gredu dirgelion rhyfedd ; i

gredu yr hyn nid ydynt yn ei ddeaìl, a go-
beithio yr hyn nid ydynt yn ei weled

; ymae yn eu gailuogi i gredu f'od Tri yn Uií,
ac Un yn Dii ; fod Trindod o Bersonau yn
y Duwdod, ac Undod o Hanfod

; Tad dim
hýn na'i Fab, a Mab dim is na'i Dad ; Ys-
bryd GJán yn deilliaw oddi wrth y ddau,
etto yn gydradd a r ddau. Y mae yn dysgu
idclynt greda fod Crist wedi ei êni me^vn
amser, a'i fod hefyd o dragwyddoldcb ; ddar-
fod ei gynnwys ym mru y wyryf, ac etto
nad yw nef y nefoedd yn dcìigonoì i'w gyn-
nwys

;
ei fod yn Fab Mair ac yn Greavvd\vr

iddi hi ocdd yn fam iddo; ddarfod ei eni yn
ddibechod, ac etto iddo farw yn gyfiawn am
bechod. Y maent yn credu fod Duw vn
gyfiawn yn cospi Crist, er ei fod yn ddiniw-
ed

;
ac yn cyfiawnhau credinwyr edifeiriol

er eu bod yn droseddwyr. Y maent yn credu
eu bocl cu hunainynbechaduriaidinawrion,
ac etto fod Duw yn eu gweled yng Nghrist
heb frycheuyn na chrychni.

Drachefn, y mae yr efengyl yn ddirgel-
wch duwioldeb; felly y mae yn galluogi y
duwiolion i weithredu pethau mor ryfedd
a'r rhai y maent yn eu credu j i rodio yn ys-

bryd nn arall, 1 weithredu trwy nerth n
arall, i fyw wrth ewyllvs un arall, a chrfeiri
at ogoniant un arall. maent vn by trw
Ysbryd Crist, yn gweithredu â'i nèrth, y
cael eu llywiogan eu hcwyllys, ac vn amcan
at ei ogoniant. Y mae hi vn eu gwneu«
mor addfwyn a Uariaidd fel y gall plenty
eu harwain at imrhyw beth a fo dda; ett
mor wrol na ddiclion tàn a ffagodau mo'
dychrynu i bechod ; hwy a allaut garu e
gclynion, ac etto er mwyn Crist gallant gaf
au tad a mam. Hi a'u gwna yn ddiwyd y
eu galwedigaeth fydol, ac ar vr un pryd h
a'u galluoga hwynt i ddiystyru y cvfoeth
gawsant trwy fendith Duw ar eu llafur. |

maent yn dysgu oddi wrthi fod pob pethyj
eiddo iddynt hwy; erhyny, ni feiddiant gym
meryd oddi ar yr annuwiol ua cheiniog n:

ehawnen trwy orthrcch neu ysbail ; h? a't

gwna mor ostyngedig, fel y cyfrifant bawl
o'u blaen eu ímnain mewn anrhydedd ; a
etto, i roi y fath fri ar eu eyflwr eu hunain
fel na fynai y tlotaf yn eu plith newi<l sef
yllfa á'r penadur mwyaf yn y byd. Y ma«
yn peri iddynt ddioleh i Dduw am iechyd
ac am glefyd hefyd ; i fod yn llawen pai
gânt eu dyrchafu, ac mor llawen pan gân
eu darostwng ; hwy a allant weddi'o am fyw
yd, ac ar yr un pryd ddyimmo marw. Onu
yw jt athrawiaeth hono yn ddirgelwch sydc
yn llenwi bywyd y Cristion â chynnifer <

ddammegion ?

PENNOD V.

Yrlieswm pa ham y mae yrefcngylyncaeleidifrù
a i herhd, ac he/yd %ia ham y macdynioiì anian
olyn gweithio mor dncsghnncn pcthan crefydd
yn cael ei ddangos oddi icrth natur oruche^gwir
cddau efengyiaidd.

Defn. 1. Y mae hyn yn rhoi rheswm ps
ham y mae yr efengyl, ynghyd â'i chynnyg-
ion mawr, yn cael ei dibrisio a'i gwrthoò
gan y by.d annuwiol. Yr achos yw, ben
dithion yr efengyl ydynt ddirgelwch, ac yr
cael eu cynnyg yn y fath ffordd fel nad yw
calonau anianol yn blasu mo honynt, nacyn
ganlynol yn eu blysio byth ; er fod y peth
au y mae hi yn eu cynnyg yn gyfryw ag i

garent hwy yn dda ddigon, pe baent ond I
cael mewn tfordd unol á'u hamcanion an
ianol hwy. Y mae yr efengyl yn cynnyg
golud ac anrliydcdd

;
pwy nad yw yn neiclio

at y rhai hyn / Y mae yr efengyl yn agor
mwnglawdd o olud anchwiliadwy, ond
inewn dirgelwch; y mae yn dangos iddynt
ffordd i fod yn gyfoethogion mewn ffydd,

yn gyfoethogion tuag at Dduw, yn gyfoeth-
ogion i fyd arall, tra yn dlodion yn hwn-
Fe aeth ein Harglwydd ynghyd â dysgu i'r

gr ieuangc yn yr efengyl y tfordd i fod yn[|

gyfoethog, uid trwy brynu mwy o dir, ond|i

i'r
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trwy werthu yr hyn oe(ìd ganddo ; eithr efe

íuÎ fynai ganíyn ei gynghor. Y mae yr

Hfengyl yn cynnyg pleserau a hyfryd gysur-

yn, a'r rhai hyn y mae y byd auianol yn eu

carn yn dda ddigon ; ond Och ! nid ydyut

wrth fodd eu harchwaeth wael anianol

íiwv, am mai pleserau ydynt mewn dirgel-

Eh ;
pleserau mewn galaru am bechod, a

Erwhau pechod, nid pleserau yn ei gvf-

íawni; pleserau mewn cymmnudebâChristi

irn ei ordiuhadau, nid gyda chwiwm o gym-

tieithion da yn y tafarndy ;
pleserau i lygad

t»c archwaetîl ffydd, nid i'r teimlad anianol,

i borthi eu heneidiau, nid i besgi a brasau

!îu bolian. Mewn gair, y mae yr efengyl

yn gasgliad o olygiadau ardderchog a de-

wisoì. °Yn sicr ynte, y rhai ydynt y rhan

fwyaf sobr o'r byd, gwr anllytliyrenog, ac

pn caru dysgeidíaeth dda, sydd a u heneid-

[au yn crefu am ymborth deallol, ac yn

prisio gwers yn fwy na gwledd, fe fydd y
rhai hyny yn cael eu boddhau yn wyeh yn

y
gwirione'ddau a ddwg yr efengyli'r goleu,

gan eu bod yn ddirgelion godicíog, nad oes

\\\ cyfFelvb i'w cael mewn un llyfr arall.

Ètto* Och ! ni a welwn fod yr efengyl cyn

oelled oddi wrth foddhau y fath â'r radd

bon o ddynion a neb rhai ereill. Pe buasai

ai yn llawn o flodeu areithyddiaeth, o brof-

iadau fferyllol, o ddychymmygion philos-

jphaidd, neu o ddyfais reolau llywodraeth,

! nior awchus y 'buasent yn ei chofleidio !

Ond doethineb ydyw mewn dirgelwch

:

1 Doethineb yr ydym ni yn ei llefaru ym
mvsg rhai perffaith ; eithr nid doethineb y
byd hwn, na thywysogion y byd hwn, y rhai

îdd yn diflami ; eithr doethineb Duw mewn
^ìirgelwch;"

1
' Cor. ix. 6, 7. Bradwardine,

Dedd yn ysgolhaig mawr, cyn ei larieiddio

Eq ras yr efengyl a ddiystyrai epistolau

Paul, fel yr addefodd wedi hyny, ani ei fod

aeb ddangos cywreinrwydd athronyddol

imddynt.
2il. Y mae hyn yn rhoi rheswm pa ham

r mae yr efengyl a'i phroffeswyr, nid yn unig

'n caeí eu diystyru, ond eu casau a'u herlid.

. Am yr efèngyl, dirgelwch ydyw nad yw
r byd yn ei adnabod, ac am hyny y mae yn
d wrthwynebu. Anwybodaeth yw mam
írledigaeth : "O Dad, maddeu iddynt, canys

ìi wyddant pa beth y maent yn ei wüeut'h-

ìr." Y gelynion mwyaf a fu gan yr efengyl

îrìoed oeddynt, nid y rhai anfucheddol a

îhyhoedd hàlogedig, er fod y rhai hyny yn
idrwg ddigon, ond y rhai coel grefyddol a

,hwyll grefyddol. Dyma y bobl sy wedi

iangos y ffyrnigrwydd a'r gynddaiedd
'wyaf yn erbyn yr efengyl. Paul a ddywed
im y 'bobl grefyddol oedd yn ei erlid yn
yreuìawn: Âct. xiii. 50. Neb ni bu yn fwy
;anbaid yn erbyn y gwii ionedd na Paul ei

ìun, yr ìiwn oedd yn Pharisead manwl, ond
m eíyn gwaedlyd i Grist. Y fath achos

irnte sydd genym i weddio am gyunydd gol-

euni yr efengyl ! Po mwyaf yr adnabyddir
yr efengyl, mwyaf caredigol y croesawir lii.

Drachefn, proffeswyr yr efengyl, pa bam
y mae y fath gasineb ac enllib aiuynt, ond
am eu bod yn gyfranogiou o natur ddirgel-

aidd yr efengyl, ac am hyny eu gwerth heb
ei adnabod ? Y maent o waedoliaeth uchel,

ond mewn dirgelweh ; nis gellwch wybod
eu hachau wrth eu magwraeth allanol, eu

peisarfau, na'r ardrethion sydd ganddynt i

i'yw arnynt, wrth ba rai y mae y hyd yn
barnu am fawredd personau a theuluoedd.

Na, y mae eu tu allan yn wael, tra y maent
o fewn yn ogoneddus ; ac y mae y byd yn
eu prisio wrth yr hyn a welantac a adwaen-
ant o'u tu allan, ac nid wrth eu grasau tu

mewnol
; y maent yn pasio trwy y byd fel

tywysog a yraddieithriai yn nillad gr
tlawd, a'u croesawiad sydd gyfattebol. Pe
buasai Crist yn ymddangos yn ei wisgoedd

o ogoniant a mawrhydi pan oedd yma yn y
byd, yn sicr nid aethai efe allan o hono trwy

y fatíi angeu dirmygus a chreulawn ; fe fu-

asai y byd yn crynu wrth ei ystôl droed, fei

y gwelwn y gwnaeth rhai o honynt pan na
ddarfu ond llewyrch o'i Dduwdod belydru

arnynt. Pe byddai y saint yn rhodio ar y
ddaear yn y gwisgoedd a wisgant yn y
nef, caent yna eu hofni a'n mawrygu gan y
rhai sydd yn awr yu eu gwatwar a'u dir-

mygu. Ond megys na chawsai Duw ei fwr-

iad i ben yn nyfodiad cyntaf Crist, pe buasai

efe yn ymddangos yn y modd hwn ; felly ni

01)^ chwaith yn ei saint pe b'ai y byd yn
eu baduabod fel y cânt rhyw ddiwrnod. Am.
hyny y mae yn gweled yn ddaeu gadael dau
gudd ym mratiau eu tlodi a'u gwendidau
ereill,'fel y gall felly arfer eu grasusau di-

oddefus, ac hefyd gyflawni ei lid ar yr an-

nuwionon am eu llid i'w herbyn.

3ydd. Y mae yr efengyl yn ddirgelwch.

Hyn a ddengys i ni reswm pa ham y mae
dynion anianol mor drwsgl pan änt i ymhel
â phethau crefyddol

; y fath anwybodaeth a

ddangosant wrth geisio siarad am wirion-

eddau efeugylaidd ! Megys hurtyu gwledig •

wrth frasnaddu dadleuyddiaeth neu ddad-

wrdd am y celfyddydau cywrain, felly hw}1--

thau am bethau nefol ! Ai nid ycíym yn
gweled y cyfryw ag a allent roi atteb call a

sylweddol mewn pethau bydol, am wirion-

eddau yr efengyl hwy a siaradant fel plant

neu fabanod ì Ië, hyd yn oed y rhai sydd

ganddynt beth gwybodaeth am yr Ys-

grythyrau, mor sych a diflas yw eu hym-
ddiddaniou am be'tliau ysbrydol ! Fel dam-
meg yng ngenau fí'yliaid (Biar. xxvi. 7),

felly 'hwythau yn ymosod at ryw ddyled-

swycld grefyddol. Gosodwch hwy i weddío,

i wrancìaw y gair, neu i fyfyrio ar yr hyn a

glywsant, cystal fyddai i chwi roi aifau

gweithiwr yn llaw un na fu erioed o'r gelf-

yddyd. Nis pwyddant pa fodd i'w trin
;

Ìiwy a änt yn chwithig yughyd a'r gwaith,
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ac a naddant y cwbl yn ysglodion. Y niae
gan bob celfyddyd ei dirgelwch, a clirefydd
uwch law celfyddydau ereil), naa g^yr neb
pa fodd i'w drin ond y rhai a ddysgwyd
nddo.

DIltGELWCH YR EfENGÎÍ,.

PENNOD VI.

Amryw dclyìcitsìcyddau yn cael eu (/wasf/u ar y
aaint, oddi wrth natur ddirgelaidd yr cfenyyì.

Defn. 2. Er annogaeth i adau fath.

laf. I'r saint sydd yn cael eu dysgu yn y
dirgelwch hwn.

'

dosb. L
laf. Bydd ddiolchgar ddarfod î Dduw

erioecl ei ddadguddio i ti. O ! pa fath dru-
garedd yw hon, fod genyt fywyd acanllygr-
edigaeth wedi eu cìwyn i oleuni ! fod dy
glustiau yn clywed y fath hyfryd sain;

erioed ni ddaeth y fath newyddion hyfryd
i'r dref ag a ddyg yr efengyl. Y fatli gen-
edl druanaidd oedd hon o'r eiddom ni cyn i

ddydd yr efengyl dori arnom ! Bendithia
Dduw am fod dy goelbren wedi syrthio lle

y niae yr haul wedi codi. Cafodd yr efengyl
yn wir ei phregethu yn foreu yn y byd

;

fe'i clybu Adda hi yn fuan ar ol ei gwymp

;

etto, efengyl fer ydoedd, yn gynnwysedig i

gyd mewn un addewid, a hono yn dywyll.

Ond yn awr y mae y cn aur hwnw wedi ei

guro yn Feibl cyfan, yn efengyl lawn llythyr,

ac nicl mewn cysgodau. Yr ydych chwi yn
clywed yr efengyl, nid }

rn cael ei phregethu
mewn gwisgiad o ddefodau fel y cafodd yr
Iuddewon hidan oruchwyliaeth blentynaidd
Moses, ond efengyl yn ei gwedd ei hun

;

lynwyd ymaith y llen-gudd oedd yn gor-

chuddio gwyneb hardd gwirioneddau yr
efengyl. Yr ydych chwi yn ei chlywed
hefycí wedi ei rhyddhau o ddwylaw angnrist,

gan yr hwn y cafodd ei charcharu am oes-

# oedd
;
yr ydych yn byw, nid yn yr amserau

tywyllhyny pan oeddgwhioneddau efengyl-

aidd yn cael eu llygru â gwael gymmysg
byngciau ysgolwyr fTelgrafí, a gwageddau
coelgrefyddol, pan yr oedd mwy o geryg yn
cael eu rhoi i dori dannedd pobl nng o fara

i bortlii eneidiau. Y mae pibellau yr
efengyl yn awr yn rhedcg gan win, nid

ddwywaith neu dair yn y nwyddyn, ar ryw
wyliau gorwych, ond yn barhaol bob Sab-
Lath, yr ydych yn cael eich digonedd o'i

gwirioneddau mclusaf. Onicl trwm a fyddai

os ceid y rhai hyny yn fwy diolchgar am
wawr wanaidd yr efengyl (nad oedd y pryd
hwnw ond yn rhyw íed ymddangos) na
chwychwi am ei chanolddydd goleu I îe,

chwychwi, sydd yn byw i weled Haul y
Cyfiawnder â'i esgyll medd\rginiaethol wedi
eu taenu drosoch 1 Ond yn enwedigol ben-
dithia di Dduw am hyny o oleuni a bywyd

ysbrydol a dderbyniaist trwy yr efengyl.
wnaeth Duw fwy erot yn hyn nag er
oedd o'th gydwladwyr, a'r rhai hyny nid

3
gwaelaf chwaith. lld y dydd hwnni rodd-
odd Duw i*th gymmydogion anianol lygad
weled, na chalonau i ddirnad y dirgelwcl
hwnw sydd yn cael ei agor i ti. A deli d
ddiolch i'r neb a ddysgodd i ti dy gelfydd-
ydd fydol, drwy yr hon yr wyt yn ennil
bywoliaeth fechan i'th gorph ? O ! ynte,

3
fath ddyled o fawl sy arnat i'th Dduw, yj
hwn trwy dy hyíforddi yn y dirgelwch hwt
a ddysgodd i ti y ffordci i achuo dy enaid
Hyfryd gan udganwyr seinio lle cânt yj
attebìais eryfaf, a hyfryd gan Dduw gyfrani;
ei drugaredd i'rThai a ddadseiniant èi glotí

uchaf.

DOSB. 11.

2il. Dirgeîwch yw yr efengyl, am hynj
na orphwys yn dy gyrhaeddiadau presennol.
nac o ran dy wybodaeth fel y mae hi yii

ddirgelwch ffydd, nac ran dy ymarferiacì
fel y mae hi yn ddirgeiwch duwioldeb.

(laf.) Nac ymorphwys yn dy wybodaeth
bresennol. Y mae yn debygol y gwyddosl
lawer wrth yr hyn a wyddit gynt ; ond
ychydig a wyddost wrth yr hyn y mae i ti

le i'w wybod. Rhai llyfrau fe ellir eu dysgo
wrth eu darllen unwaith ; ond dirgelwch
yw yr efengyl a gymmer fwy nag ystod dy
fywyd i'w ddeall. Y mae dirgeîion yma yo
amlhau

; yr wyt yn cloddio lle y mae y dwft
yn chwyddo fwyfwy i'th gyfarfod po pellaf

yr elych. Ni ddywed Duw ei ddirgelion oll

ar unwaith ; ond "ychydig yma, ac 3
rchydig

acw," a dynion "a gynniweiriant, a gwy-
bodaeth a amlheir ;" JJan. xii. 4. Nid mewD
un porthladd y cymmer llong y marsiandwr
ei llwyth oll i niewn, ond hi a hwylia am
dano o'r naill i'r llall ; ac nid ar yr un pryd,

nac mewn un ordinhâd, yr ymgfoethoga y
Cristion â'r cwbl o'r trysor nefoi hwn. Ý
neb a wir garo ddysg ni rydd mo'i ddilyn-
iad i fyny ar ol cael ychydig o fâs wybod-
aeth, ond yn hytrach wedi cael y sawyr I

wybod mor felus yw dysgeidiaeth, efe a
ddilyn mewn awydcl llawnach ar ol yr hyn

y mae yn fyr o houo. Y gr o radd mewo
dysg a astudia yn ddyfalach na'r newydd-
ian, am ei focl yn gwybod mwy am dcíysg,

fel ag y mae wrth hyny yn deall ei ddinyç
j

yn well ; o herwydd po uchaf yr esgyno 1

fryn dysgeidiaeth, helaethach o hyny ywyr
olwg o'i íiaen ; tra y mae y lla.ll asaif yn y j

gwaelod, yn meddwl y gyr efe y cwbl ynl

ei ddyrnaid bach.
(2il.) Yn dy ymarferiad, fel y mae yn

ddii gelwch duwioldeb. Na fydded i ychydig;

ras wneuthur dy dropan y gelligaél chwan-
cg. I'r perwyl hwn— 1. Na chymmhara dyj

hun â'r rhai sy ganddynt lai na thi dy hun,;

ond edrych ar y rhai sy ym hell o'th flaen. 1

Y mae edrych ar y rai is na ni yn rhoii

achlysur i falchder ;
" Nid wyf fel y publi-'
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can hwn," medd y Pharisead ; ond edrych

ar rai amgenach na ni ein liunain a feithrin

ostyngeiddrwydd, ac a fydd yn ysbardyn
hefyd i ddiwydrwydd. Buddugoliaethau
Miltiades ni adawent i Themistocles—oedd

ynr ieuangc—gysgu. Felly, cynnydd rhai

niewn gras, pe gwnait tithau ond eu cadw
yn dy lygad, ni adawai lonyddwch i ti sydd

yn llercian mor bell ar ol hyd nes y goddi-

weddit hwynt. Fc allai i ti gacl gradd o

fuddugoliaeth ar dy wylltineb, fel nad wyt
y fath fedlemyn mewn cynddaredd a rhai

;

ond ai ni chlywaist y fath r Uariaidd oedd

[Moses, a allai oddef tuchanau y lliaws, îe,

cenfigen ei frawd a'i chwaer, ac etto heb
i'w galon gymmeryd tânj Y mae ynot
rywfaint o ymserchiad da tuag at Dduw,
ond mor bell ydwyt yn fyr o awyddfryd
Dafydd, calon yr hwn oedd yn rhedeg at ei

Dduw cyn gynted ag yr agorai ei lygaid yn

y boreu !
" Pan ddeffrowyf, gyda thi yr

ydwyf yn wastad." Teirgwaith, ie, seith-

waitíi yn y ctydd y nioliannai efe ei Dduw.
Y mae genyt beth amynedd ; ond a ddysg-

aist ti ysgrifenu ar ol copi Iob ? Nid wyt
yn ddiffydd ; ond a wy t ti yn debyg i Abra-
hara, yn gadarn mewn ffydd i ddilyn Duw,
pan na wydclost i ba le yr arwain efe di ?

2. Y gras sy genyt fe à* yn fuan yn llai,

oddi eithr dy fod yn chwanegu ato. Yr
wyt ar ffrwd gyflym ; os dy rwyf a gyll ei

ddyrnod, dyna ti yn syrthio yn ol. Nid oes

dim o'r fath beth mewn crefydd ag yw duw-
ioldeb ar ei sefyll. Rhai dynion yn eu mas-
nach fydol a aííant ddywedyd yn niwedd y
flwyddyn, nad ydynt wedi ennill na cholli.

Ond nis gelli di ddywedyd hyny yn niwedd
un diwrnod

;
yr wyt erbyn y nos yn well neu

ÿn waeth nag oeddit yn y boreu. 3. Amcan
yr efengyl yw rhoddi gras mewn mesurau
tielaeth

; y mae Crist yn rhoi bywyd, a
hyny yn helaethach : loan x. 10. Ac a
gaiff y ffynnon fod mor helaethlawn, a'n
dwfrlestr ninnau mor gulfach ì I ba beth

y mae Duw yn agor ei iaw mor lydan yn yr
addewid, ond i helaethu ein dymuniadau, a
chryfhau ein hymgeisiadau ni ì 4. Po mwy-
ftf o ras a gaífech, hawddaf fydd chwanegu
'ato. Y mae ysgolhaig yn cyfarfod â dyrys-
wch mwy wrth sugno ychydig ddysg ar y
sychwyn, nag wrth yfed llawer mwy ar ol

üyny.

dosb. m.
Öydd. Cyd-ddygwch â gwendidau eich

jilydd. Chwi a welwch mai dirgelwch yw
yr efengyl; gan hyny, na ryfeddwch am
aeb eu bod heb ddyíod yn ebrwydd yn
'eistriaid yn y gelfyddyd. Y mae Crist yn
yd-ddwyn â gwendidau y saint : da y gallai

f saint gyd-ddwyn â'u giíydd. Mor anhy-
Idysg oecîd y disgyblion yn eu gwybodaeth

!

Jyhyd y buant wrth un wers cyn ei dysgu

!

4. ydych chwi yn awr yn credu ?" meddai
>ist: Ioan xvii. 31. Yr oedd efe wedi

3g

goddef gyda hwynt yn hir, a mynych fyned
dros yr nn pcth cyn iddo dreiddio i'w medd-
yliau. Etto, Och ! prin y galiwn feddwl
yn dda am, neu ddal cymmundeb gyda y
rhai nad ydynt o'n bam ni ym mhob peth,
ac nas gaílant ganfod pethau mor eglur a ni

ein hunain. Yn sicr yr ydym yn camgym-
meryd natur yr efeugyl, fel pe na byddai
ynddi ond pyngciau llawn amlwg. Bendig-
edig fyddo Duw, o ran egwyddorion angen-
rheidiol i iachawdwriaeth, er eu bod o natur
uchel a dirgelaidd, etto y maent yn amlwg
ac yn sicr yn cael eu cyhoeddi yn y gair :

" Yn ddiddadl, mawr ywdirgelwch duwiol-
deb ;" 1 Tim, iii. 16. Y mae duwioldeb yn
ddirgehvch, etto heb ddadl. Am y prif

byngciau a'i ymarferiadau o hono, nid oes

croesdcladl ym mysg y ffyddloniaid ; etto, y
mae rhai pyngciau pellach oddi wrth ranau
bywyd crefydd á chylymau ynddynt, heb
fod yn hawdd eu clattod ; a hyn sydd yn peri

peth gwahaniaeth barn. Ond nid pob gor-

modedd, na diffyg, a wna anghenfil ; megys
chwech neu bedwar bys ar y llaw, ond gor-

modedd neu ddiffyg yn rhyw brif ran ; felly

nid yw pob camgymmeriad yn gwneuthur
dyn yn anghenfil mewn crefydd. Cofiwch
fod yr efengyì yn ddirgelwch, a chwi a gyd-
ddygwch yn well âg anwybodaeth eich gil-

ycìd. A phan fyddo earìacì unwaith wedi
gostwng y llwch a gododd nwydau drwg a
rhagfarn i'n llygaicl, nyni a fyddwn y pryd
hwnw yn sefylì mewn mantais well i gael
allan y gwirionedd.

Drachefn, Cycl-ddygwch â gwendid yn y
rhan ymarferol o grefydd. Y mae duwiol-
deb mewn ymarferiad yn gystal ag mewn
athrawiaeth, yn ddirgelwch. Nis gall y
gweision i gyd mewn siop ddim gweithio yn
gyffelyb; y mae rhai yn fwy trwsgl nag
ereill—yn ol graddau eu doniau a'u hymar-
feriadau—felly nid o'r un uchder y mae
pawb o'r saint. Y mae gan Grist rai plant
yn ei deulti yn cael eu harwain wrth linyn-

au ; fel y mae ganddo ereill yn cerdded yn
gryfion heb y fath help. Ý mae rhai yn
gweithredu yn fwy oddi ar egwyddorion pur
yr efengyl—cariad ac ysbrycl mabwysiad

—

ereill etto heb wisgo ymaith eu hofnau a'u

dychrynfeydd deddfol. Y mae rhai wedi
diingo yn uwch i fyny i fryn ffydd, ac yn
meddu eglurach golygiadau am eu cyflwr
ysbrydol, ercill yn nes i'r gwaelod; a'r rhai

hyn—gan nad yw eu haul ond newydd godi
—yn cael eu gorchuddio â llawer cwmmwl
o ofnau ac ammheuon aflonyddus. Mewn
gair, y mae rhai wedi diangc ym mhellach
allan o'u drwg-nwydau, wedi cael mwy o
feistrolaeth ar eu Uygredigaethau nag ereill

o'u brodyr ; tosturia wrth dy frawd gwan,
a chymmer ef gerfydd ei law, i'w dynu ym
mlaen, ond na ddiystyra ef; dichon Duw
beri iddo ef, y gwan, sefyll, a goddef i tithau

syrthio, Nid yw Crist ^n diffodd y Uîn
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sydd yn mygu
; pa ham y gwnaem ni ì Y

mae i'r Cristion gwan groesaw at ei Dad
nefol, yn gystai a'r cryf

; pa ham na byddai
iddo felly at ei frodyr ì Ond Ocli ! y mae y
ddiareb yn rhy wir yma :

" Haws BÌarad
â'r meistr na'r gwas ; a'r tad na'r plentyn :

Uwch y gwas na'r meistr." Y rhai a alíant
fod cyn hyfed gyda Duw, ni feiddiant fod
mor eofn gydau cyd-weision a'u brodyr.

DOSB. IV.

4ydd. A yw yr efengyl yn ddirgelwch?
Yna, Gristion, hiraetha am y nef

;
yno, ac

3
Tno yn unig, y llawn wybyddir y dirgelwch
hwn. Y pethau mawrion a lefarwyd am yr
eglwys efengylaidd, a barasant i lawer o
saiut a phrophwydi, cyn amser Crist, ddy-
muno gweled yr amseroedd dedwydd hyny,
pan roddid y fath ddadguddiedigaethau.
Pa faint mwy y dylem ni hiraethu am y
nef, lle y caiff y dirgelwch hwn ei lawn agor,

a phob cell o'r drysorfa hon ei dadgloi ; lle

y mae cynnifer o dlysau gwerthfawr hyd
heddyw heb eu gweled gan un sant ar y
ddaear ! Yna y dywedir, " Gorphenwyd
dirgelwch Duw;" Dad. x. 7. Yma yr
ydym yn derbyn ein dysg o fesur ychydig ac
ychydig ! yn debyg i uu yn darllen Uyfr fel

y delo o'r wasg, o fesur y bapurlen
;
yno ni

a'i gwelwn oll ynghyd. Yma yr ydym yn
cael ychydig oleu oddi wrth y bregeth yma,
ac ychydig mwy oddi wrth y nesaf ; ac feí

liyn y mae ein hystô.r yn cynuyddu, geiniog
ar ol ceiniog : peth heddyw a mwy yfory

;

ond yno ni a gawn y cwbl ar unwaith. Yma
yr ydym yn dysgu trwy lawer o boen ac an-
hawsder, yno heb na blinder na thrafferth.

Yma, y mae poethder yn dallu ein meddyl-
iau, nes yr ydym yn camgymmeryd cyfeil-

iornad am wirionedd, a gwirionedd am gyf-
eiliornad ; ond yno bydd y cymmylau hyn
wedi chwalu yn ddim. Yma, y mae gwen-
did doniau naturiol yn cadw llawer yn y
tywyll, ac yn eu hanaddasu i ddirnad rhai
gwirioneddau y mae ereill o'u brodyr yn
cael eu harwain iddynt ; ond yno y cryf ni

ragflaena y gwan
;
yr ysgolhaig a gaiíi" wy-

bod cymmaint a'i feistr
; y bobl gymmaint

a'u gweinidog. Yma y mae yr ymdaeru a'r

ymryson ym mysg y duwiol, yn gadael y
gweiniaid mewn ansicrwydd mawr yn eu
meddyliau am aml wirionedd ; ond yno hwy
a gydunant oll

;
yr hyn oedd yn gysur gan

y gr duwiol hwnw ar ei wely angeu, ei

fod yn myned i'r lle y mae Luther a Chalfin
wedi ymheddychu. Ynia yr ydym yn cael

ein haflonyddu yn ein hymofynion ar ol

gwirionedd ; un pryd y mae achosion rheid-

iol y byd yn ein tynu ymaith ; bryd arall,

eiddiledd a gwendidau ein cyipli yn ein

hattal; ond yn y nef ni ofyn eincyrphddim
o'r mabiaeth hwn ; ni bydd raid i ni ddar-
paru na gwisg i'r cefn, na bwyd i'r bol. O
angeu dedwydd, a'n hesmwythei ni o lioll

ddoluriau eiu cyrph, a brwydrau ein hen-

eidiau ! Ti yw yr unig feddyg-was, a wni
yr iioll saint yn iach o'u deuryw achwynion
Pan ddelo yr awr wynfydedig hono, yn:

codwch eich penau mewn llawenydd,
herwydd eich arwaiu a wna i'r man ded
wyddiawn liyny lle y cewch weled Ciist

nid draw ym mhell, nac â llygeidyn ííyd<

trwy ysbieu-ddrych ordinhâd, neu addewid
ond â llygad wedi ei ogoneddu, ei wele<

yn ei wir berson, ac heb golli yr olwg arn<

byth mwy. Nid archwaethu o'i gariad
gei mewn tameidyn o fara sacramentaidd,
llymeidyn o win ; ond gosod dy enau wrtl

y Üÿnnon, ac yfed dy lawn draflwngc o'

fynwes. Nid clywed a gei mwyach y fatl

le gogoneddus yw y nef—fel y byddit arfer

ol o glywed ei gosod allan, tiwy wael ar

eithyddiaeth dyn marwol, yn pregethu i t

yr hyn nis gwyddai efe ei hun ond ycliydi|

am dano— ond ti a gei rodio dy hun yj

heolydd y ddinas ogoneddus hono, a'th lawn
feio dy hun pan fyddych yno, wrth gofio

fath feddyliau isel oedd genyt ti, a'th wein
idog hefyd, am dani; pan ar y ddaear y
oeddit ti yn myfyrio, ac yntau yn pregethi

ar y testyn hwn. Un munydyn o olwg ar
gogoniant hwnw a ddysg i ti fwy nag a all

asai byth yr holl agoriadau a'r llyfrau a yi

grifenw^'d am dano. Ac ai nid wyt t

etto yn llefain allan, Pa hyd y bydd, Ó Ar
glwydd sancteiddiaf a chywiraf, cyn i ti fj

nwyn yno ? Ai nid yw pob awr yn ddiwrn
od, diwruod yn íìs, mis yn tìwyddyn, íe, yn oes

hyd nes y delo yp amser i ben? Feí y ma<

Bernard ar y geiriau hyiiy (Iocm xvi. 16)
" Ychydig ennyd, ac ni'm gwelwch ; a thra

chefn ychydig ennyd, a chwi a'm gwelwcM
yn tori allan yn dra chynnhyrfiol, " Aí*

glwydd sancteiddiol ! ai ychydig y gelwi d

yr amser, yn yr hwn ni cliáf dy welel

! yr ychydig hwn ! ychydig yn hir ydyw.'

PENNOD VII.

Annogaeth i chwilio i ddirgelwchyrefengyl, ynghjn

â rhai cyfarwyddiad.au at hyay.

Cymmerwch eich annog, chwychwi syd(

etto yn ddieithriaid i'r dirgelwch hwn,
ymofyn am wybodaeth o hono ; îe, ymgeis

iwch am gydnabyddiaeth gyfeillgai âg el

I'ch cymmhell i hyny, mi a wnâf ddefuydi

yn unig o'r ddwy ddadi a gaulyn.

DOSB. 1.

1. Ystyriwch awdwr y dirgelwch hwn
2. Ei sylwedd cynnwysedig.

1. Ei awdwr. Rhaid fod y llyfr hwnv
yn werth ei ddarllen, sydd â Duwyn awdwi

o hono
; y mae y dirgelwch hwnw yn haeddi

ein gwybyddiaeth, sydd yn darddiad o
1

ddoethineb a'i gariad anfeidrol ef. Y ma<

rhyw ogoniaut dwyfol yn argraphedig ai

wneb holl weitlnedoedd Duw- nid o&
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modd fod y fath weithydd celfydd wedi
,gosod ei law wrth waith anwiw: "Mor lli-

iiosog yw dy weithredoedd, O Arglwydd !

jgwnaethost hwynt oll mewn doethineb ;"

llSalm civ. 24. Ond nid oes un gogoniant i'w
weled ym mhob darn o'i waith ef. Yr
apostolPaul a ddywed i ni, mai "arall yw
Lgogoniant yr haul, ac arall yw gogoniant y
[Floer;" a bod "rhagor rhwng seren a seren

mewn gogoniant ;" 1 Cor. xv. 41. Yn awr,
vm mysg holl weithredoedd Duw, da y gell-

ir cyfrif prynedigaeth dyn yn ddarn rhagor-

af . Y byd ei hun a osodwyd i fyny, i fod
megys chwareu-fwrdd i actio arno y darn
hwn o ragluniaeth; ym mha un y mae am-
ryw ddoethineb Duw yn "ymddangos mor
gywrain, fel y mae yr angylion yn manwl-
chwilio iddo, ac yn ei ddyfal ryfeddu : Eph.
iii. 10; 1 Pedr i. 12. Y mae gweithredoedd
Duw yn haeddu ein sylw crafíus, a'r rhai

hyny yn fwyaf, yn y rhai y mae efe wedi
tynu y darlun egluraf o hono ei hun. Gan
hyny, y mae dirgelwch yr efengyl, uweh
law pob peth arall, yn goíyn ei chwilio
genym; am ei fod yn unig ddrycb, yn yr
hwn y mae gogoniant Duw, a gwyneb agor-

ed, i gael ei weled.

2. Ystyriwch gynnwysiad yr efengyl ; sef

Crist, a'r íFordd o iachawdwriaeth trwyddo.
Y fath ddibenion gwael ac isel sydd i bob
dirgelion daearol ! un i'n gwneuthur yn gyf-
oethogion ; un arall i'n gwnenthur yn fawr
ac yn anrhydeddus ; ond dim un i'n gwneuth-
ur yn sanctaidd yma, nac yn ddedwydd oddi
yma. Hyn a ddysgir yn unig trwy y wyb-
odaeth o Grist; yr hwn sydd yn cael ei

ddadguddio yn yr efengyl, ac yno yn unîg.
Diammheu mai dernyn gwych yn ei ryw
oedd anian-draetbawd Solomon, yn yrhwn yr
oedd efe yn llefaru am yr holl " brenau, o'r

cedrwydd hyd yr isop ; am anifeiliaid, am
ehediaid, am ymlusgiad, acambysgod;" 1

Bren. iv. 33 ; etto, y mae un ddalen o'r efeng-
yl o anfeidrol mwy gwerth i ni nag a fuasai

y llyfr mawr hwnw ; ie, yn werthfawrocach
o gymmaint ag y mae gwybodaeth am Dduw
yng Nghrist yn rhagori ar wybodaeth am
anifeiliaid ac ehediaid. Ac y mae genym
achos i\v chyfrif yn drugaredd, fod y llyfr

hwn wedi ei golli, a'i ddwyn allan o'n golwg

;

yr hwn y buasem dueddol i'w chwilio yn
fwy na'r Beibl ; nid am ei fod yn well, ond
yn fwy cyfaddas at ein tueddiadau naturiol
ni. Ond i enaid grasol, a oleuwyd â gwyb-
odaeth gadwedigol, nid oes un llyfr feí y
Beibl. Fe gafodd Paul ei fagu yn ysgolhaig

;

nid oedd ofe yn fyr o'r dysg hwnw sy'n glod
i ddynion gan y byd : etto, cyfrifai y cwbl
yn dom, ac yn fwyd cn mewn cymmhar-
iaeth â^ ardderchogrwydd gwybodaeth Iesu
Grist ei Arglwydd : Phìl. iii. 8. Da y gallai

efe ei alw yn fwyd cn ; o herwydd fe ddi-
chon dyn ymborthi ar hyd ei fywyd ar
ddysg áynoi, a marw yn gi, mewn ystyr ys-

grythyrol, yn y diwedd. Dywediad Bon-
aventure ydoedd, maî gwell ganddo ef golli

ei philosophyddiaeth i gyd, nag un erthygl
o'i tìydd. Ni a ddarllenwn am y rhai hynv
(Äct. xix. 19) cyn gyntecl ag y dychwelwyd
hwynt, hwy a losgasar.t eu llyfrau rhodrcs-
waith ; ac nid er eu colled y bu y tro, o
blegid yr oeddynt wedi cael cydnabyddiaeth
âg un llyfr oecíd yn werth y cwbl. O'r holl
greaduriaid yn y byd hwn, goleuni yw y
mwyaf gogoneddus—o bob goleuni, goleuni
yr haul yw yn ddiammheu y rhagoraf. Pe
bycldai llygad hwn y byd wedi ei roddi allan,

y ddaear a fyddai yn ogof, neu fedd, ym
mha nn y'n cleddid ni yn fyw. Pa beth
oedd yr Aiphtiaid, tra buant dan y pla o
dywyllwch, ond ail i cynnifer o ddynion
meirwon ? Yr oedd ganddynt gyfeillion, ond
ni allent eu gweled; tiroedd ar led yn y
wlad, ond nis gallent eu mwynhau. Yn
awr, yr hyn yw yr haul i'r byd teimladol,
hyny yw Crist yn yr efengyl i'r byd deall-

ol, sef eneidiau. Heb y goleuni hwn o wyb-
odaeth o Dduw yng ngwyneb Crist, pa beth
a ddichon yr enaid ei wneuthur, neu eifwyn-
hau yn iawn ? Y mae enaid dyn o fonedd
uchel a brenhinol ; o blegid Diiv/ yw tad yr
ysbrydoedd ; ond y mae y plentyn hwn yn
cyfarfod â'i Dad yn y tywyllwch, ac nid yw
yn ei adnabod. "Yny byd yr oedd efe, a'r

byd a wnaethpwyd trwyddo ef ; a'r byd nid
adnabu ef ;" îoan i. 10. Ac megys y mae o
fonedd ucheî, felly y mae wedi ei fwriadu i

ddiben ardderchog, sef i ogoneddu a mwyn-
hau Duw ei Wneuthurwr. Yn awr, o eisieu

y wybodaeth o Grist, nis gall y naill na'r
llall ; eithr y mae yn iselu ei hun at galed-
waith pechod, a mwyniant teimladol y cre-

adur, yn lle Duw, i'r hwn y cafodd ei greu
ar y cyntaf. Yn debyg i fab rhyw frenin
mawr, yr hwn, heb wybod ei achau bren-
hinol, sydd yn tafiu ei hunan ymaith mewn
priodas i ferch rhyw gardotyn. 0! ynte,

fel y dylem ni fawr brisio a dyfal-çhwilio

y dirgelwch hwn, sydd i'n dwyn i'r wir wyb-
odaeth o Dduw, ac i'r fìordd adgaíFael ein

ein rhan ynddo ef, a dedwyddwch gydag ef

!

Yr oedd dedwyddwch dyn ar y cyntaf yn
gynnwysedig yng nghariad Duw ato, a'i

debygoliaeth yntau i Dduw. Y mae yr
efengyl yn dangos fíbrdd i ddyn gael ei ad-

feru i'r ddau. Y cyntaf, hi a'i gwna, fel y
mae yn ddirgelwch íFydd drwy ddadguddio
Crist a'i iawn, er ein cymmod â Duw; a'r

olaf, fel y mae yn ddirgelwch duwioldeb, ac
yn offeryn a ddefnyddia Crist, yn llaw ei

Ysbryd, i greu dyn o'r newydd ; ac fel y mae
megys y cûn i adgerfio delw Duw arno âg ef.

DOSB. II.

Ond pa fodd y gallwn ni gael ein harwain
i'r wybodaeth gadwedigol o'r dirgelwch
hwn ?

laf. Na feddwl ei gaffael trwy nerth dy
reswm a'th ddoniau naturiol Nid peth i'w
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ddysgu ydyw fel dirgelion ereill niewn na-
tur, neu gelfyddydau dyuol

; y rbai y mae
y gwýr a'r synwyr craffaf a'r ymenydd cryf-
af yn dyfod yn gyntaf i ben â hwynt. Ni
ddarfu i neb gamgymmeryd mwy, na chyf-
eiliorni yu waetli, yn eu tybiau ynghylch
gwirioneddau efeugylaidd, na'r ysgolheigion
mwyaf, meibion rheswm, a gwýr clodfawr
am eu doniau a'u dysg. Yr achos o hyny a
ali fod, mewu rhan, eu balchder a'u hunan-
hyder; i'r hyn y bu Duw erioed, ac y bydd
bytli yn elyn. Ac hefyd am fod dirgelion
yr efengyl heb gydweddu a chydfyned âg
egwyddorion rheswm a doethineb ânianol;
ac felly, y mae yn digwydd fod y rhan
ddoethaf o'r byd, fel eu cyfrifir, yn gyffred-
in wedi gwrthod egwyddorion ardderchog
ffydd efengylaidd, fel y rhai ffol ac afresym-
ol. Dywedwch wrth yr Ariad doeth, fod
Crist yn Dduw a dyn mewn un person, ac
efe a chwardd, fel y gwnaeth y rhai hyny
ar Paul, pan soniodd efe am adgyfodiad y
corph (Act. xvii. 32), am fod agoriad ei syn-
wyr ef, a rhwyllau y clo hwu, heb gyfatteb
i'w gilydd. Pan glywo hunan-haeddwr am
gyfiawnhâd trwy ffydd, ac nid trwy weith-
redoedd, y mae yn methu ei lyngcu. Y
mae yn beth mor tìbl i'w dyb ef, fod i ddyn
gael ei gyfiawnhau trwy y cyfiawnder a
weithia un arall, ag i ddyn fyw wrth y bwyd
a fwyty un arall, a bod yn gynnhes wrth y
dillad a wisg uu arall. Dywedwch wrtho,
er sancteiddied y mae wedi byw, fod yn
rhaid iddo ymwadu â'i waith ei hun, a bod
yn ddyledus i haeddiant un arall ; a'r uu
peth a fyddai i chwi ei gynghori i werthu ei

diroedd, a cheisio ei fywoliaeth trwy gar-

dota wrth ddrws un arall. Ymadroddion
caled yw y rhai hyn ganddynt ; tramgwyddo
a wnânt wrthyt, a myned ymaith, neu ym-
geisio am yrdroi symlrwydd dadguddiad
yr efengyl at eu synwyr eu hunain. Gan
hyny, ymrodda i ddyfod— pan fyddych yn
darllen yr efengyl— nid i ddadleu â'th

"Wneuthurwr, ond i gredu yr hyn y mae efe

yn ei ddadguddio fel ei feddwl. Na alw
ddirgeledigaethau dwyfol i gyfrif ger bron
dy ddeall pl. Beth yw hyn ond y deiliaid

yn mynu bod yn farnwyr ar y brenin ? Pan
fyddych wedi rhoddi heibio falchedd dy
reswra, yna y byddi yn addas i'th dderbyn
i ysgol Crist ; ac nid cyn hyny.

Gwrthddadl. Ond a raid i ni beidio a bod
yn ddynion, pan ddelom i fod yn Gristion-

ogion 'ì

Atteb. Na, nid peidio a bod yn ddynion
yr ydym, ond peidio a bod yn ddyuion
heilchion, pau roddem heibio yr hyder yn
ein deall ein hunain, i ymfoddloni yn noetìi-

ineb a gwirionedd Duw. Y mae rhoddi
cred ddiymholiad yn ffol ac afresyraol, pan
fyddo dyn yn ei gofyn genyrn ; am y dichon
efe dwyllo, neu gael ei dwyllo, yn yr hyn a
ddywedo. Ond pan fyddo Duw yu llefaru,

y mae yn bob rheswra yn y byd i ni gredi
bod yr hyn a ddywed efe yn wir, er na all-

wn amgyffred yr hyn y mae yn ei ddywed-
yd ; o herwydd ni a w\ ddora nas gail efe
sydd yu ddoethiueb annherfynol, gael e:

dwyllo ; ac na wna efe, sydd yn wiriouedd8
ffyddlondeb, ein twyllo ninnau.

DOSB. III.

2il. Y mae yn rhaid dy gael yn ddiegyh
i Grist.

^
Nid yw dynion yn arfer dysgi

estionîaid a änt heibio i'rdrws, ne'u a dileu-

ant i mewn i'w siopau ar dro, yn nirgelwj
eu celfydilyd a'u galwad; ond eu gweision
a'r cyfryw ag a fyddont yn foddlawn i ym-
rwymo gyda hwynt. Nid yw Crist chwaffl
yn addaw dadguddio dirgelion ei efengyl
neb oiid i'r rhai a roddant eu henwau, i fot

yn weision a ddisgyblion iddo. " I chwi
3

rhodded gwybod dirgelwch teyrnas Dduw
eithr i'r rhai svdd allan, ar ddammegion j
gwneir pob peth ;" Marc iv. 11. Pan fydd-
ych unwaith wedi rlioddi dy law wrth ys-

grifeu dy rwymiad, Crist yn awr yw dj
feistr; y mae efe yn dy gymmeryd fel un 0'

deulu a'i ofal ; ac felly efe a edrych at dj

fagwraeth a'th ddygiad i fyny. Ond am
3

rhai nad oes ganddo afael ar eu calonau a'i

serchiadau—hwy a ddeuant, fe allai, i'r or-

dinliâd, ond pan fyddo y bregeth drosodd, 1

ddychwelant at eu hen feistr yn ol—pechod
yw eu gwaith arferol, a Satan yw eu liar

glwydd ; a oes argoel fel hyn y dysg Crisí

iddynt ei gelfyddyd? Y mae dirgelwch an-

wiredd, a dirgelwch duwioldeb, yn anghj
tûn—nis geliir dysgu y naill, nes dad-ddysgi

y llall.

3ydd. Os mynit ti ddysgu y dirgelwcl

hwn er iawn fudd, nac ymfoddlona ar wyb
odaeth pen o hono. Y mae gan yr efengy
olygiad ar y pen ac ar y galon, ar y deall a']

ewyllys. I'r deall y raae yn ddirgelwB
ffydd : i'r galon, ac o ran ei heiî'aitli ar

3

fuchedd, y raae yn ddirgelwch duwioldeb
Yn awr, y ddau hyn ni ddylid eu gwahanu
" Yn dala dirgelwch y ffydd mewn cyd\v)rb

odbur;" 1 Tim. iii. 9. Dyma y manna, 1

chrochan aur hefyd i'w gadw ynddo—gwj
ionedd yng nghadw mewn cydwybod bur

Fe ddichon gwybodaeth dy wneuthur 3
r
r

ysgolhaig, ond nid yn saint; yn iachus (

farn, ond nid yn rasol. Beth ])e gallesit t

ysgrifenu agoiiud ar yr holl Feibl, a gwrth

brofi o'r Ysgrythyr yr holl gyfeiliomadai

a'r heresiau a gafodd erioed eu taenu ar led

pa les a fyddai hyn i ti, tra byddai dj

chwantau dy him yn dy gelwyddo, ie, ac yi

dy lwyr-waradwyddo dithau ? " Pe gwydd
wn y dirgclion oll, ac heb genyf gariad nií

wyf tì ddim ;" 1 Cor. xiii. 2. Y neb
|

chwanega wybodaeth, ac ni chais ras gyda'

wybodaeth, a chwanega oiid iddo ei hun, le

oíid tragwyddol. Byddai yn esmwytliâd

gamddefnyddwyr yr efengyl yn uffern, p
gallent ddileu y coífa am daui o'u coÜ'adwr
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iaethau, ac anghofio y gwyddent erioed ani

y fath wirioneddau. Gan hyny, yn dy wyb-
yddiaeth am wirioneddau efengylaidd, ym-
gais yn enwedigol am y ddau beth hyn.

(ìnf.) Am weled dy hawl ynddynt.
(2il.) Am deimlo eu grym a'u heffeithiol-

deb hwynt.
D0SB. IV.

(laf.) Dy hawl ynddynt. Yn hyn y mae
mêr a sylwedd gwybodaeth efengylaidd.

Ar ol i ti gael allan pa beth a wnaeth ac a
oddefodd Crist dros bechaduriaid truain, na
orphwys heb allu dywedyd gyda Phaul,
" Yr hwn a'm carodcì, ac a'i dodes ei hun
drosof fi;" Gal. ii. 21. Pan ddarllenych
nnrhyw addewid werthfawr, ti a cldylit ofyn
i'th enaid, fel y gofynodd yr eunuch i Phyìip
am y lle hwnw yn Ésa,, " Ai am danaf fi y
mae yn llefaru, ai am ryw un araîl V * Ai
myti yw y dyn y maddeuwyd iddo ? Ai
myfi yw y tlawd yn yr ysbryd y mae teyrn-

as nefoecìd wedi ei haddaw icîdo? Ai un
yng Nghrist Iesu ydwyf fi, nad oes iddo
ddamnedigaeth ? Mor anesmwyth oedd y
ddau garcharor hyny (Gen.x\.) nes y deongl-
odd Ioseph eu breuddwydiòn, i roddi iddynt
wybod pa beth a ddigwyddai iddynt ! Gair
Duw a benderfyna i tithau, pa un a gaiff dy
ben ei ddyrchafu i'r crogbren yn ufí'ern,

ynte i ]ys y Brenin yn y nef. Yn awr, wrth
ei ddarílen, neu glywed ei bregethu, hynyw
y peth y dylit glustfeinio am dano, ac ym-
ofyn am ei wybod, pa le y mae yn gosod
alìan dy gyfran i ti, pa un ai ynyr addewid,
ai yn y bygythiad. Dyna wledd felus yn
cael son am dani yn yr efengyl ; ond a wyf
fi ynun o westwyr Crist a gânt eistedd
wrthi? Y mae trigfanau wedi eu parotoi
yn y nef ; ond a allaf fi gael, fod un wedi ei

gymmeryd i mi yno ?

(2il.) Yingais am brofiad ynot dy hun o
rym ac effeithioldeb gwirioneddau yr efeng-
yl. Pan fwytaodd ein rhieni cyntaf y
fírwyth anneiiwydd hwnw a fu yn wen-
wyn iddynt, ac i holl ddynol-ryw ynddynt,
dywedir iddynt " wybod eu bod yn noeth-
ion." Diammheu y gwyddent hyny o'r

blaen ; ond yn awr hwy a'i gwyddent gyda
chywüydd; hwy a'i gwybuant, acaymofyn-
asant am wisgoedd i'w gorchuddio— pethau
nad oedd arnynt o'r blaen eu heisieu. Nid
wyf fi ddim ond bwrw cyffelybrwydd at y
lle. Y mae Uawer yn gwybod pa beth yw
pechod

; ond heb wybodaeth enaid-deimlad-
ol; hwy a wyddant eu bod yn noethion,
ond nid oes arnynt gywilydd o'u noetlini

;

nid ydynt yn gweled ciim eisieu o gyfîawn-
der Crist i'w cuddio, ac o'i ras i'w meddyg-
iniaethu. Llawer a wycìdant fod Crist wedi
niarw, ac am ba beth y bu efe farw ; etto,

nid yw marwolaeth Crist ond gwirionedd
arw iddynt hwy; nid yw yn peri marw-
olaeth en chwautau, a fu yn farwolaeth iddo
fcf. Hwy a w^ddant ei gyfodi; oud gor-

wedd y maent eu hunain er hyn, yn braenu
yin medd eu llygredigaethau. Hwy a wydd-
ant ddarfod i Grist esgyn i'r nef, ond nid
yw hyn yn tynu eu heneidiau hwy ar ei

ol. Rhyw phiìosophydd. pan ofynwyd iddo,
pa beth a gawsai efe wrth ei philosophydd-
iaeth, a attebodd, "Hi a ddysgodd i mi
ddiystyru yr hyn y mae ereill yu ei fawrygu,
a godclef yr hyn y mae ereill yn methu ei

oddef." Pe gofynid, Pa beth a gefaist tith-

au wrth wybod dirgelwch yr efengyl ? Yn
ddiau, ni ellit roddi cyfrif addas o'th gyd-
nabyddiaeth â hi oddi eithr i ti allu dywed-
yd, Mi a ddysgais gredu yr hyn ni allasai

cig a gwaed byth ei ddysgu i mi, a gwneuth-
ur yr hyn ni ellais erioed, hyd oni chefais
gydnabyddiaeth â'i gwirioneddau nefol hi.

Hyn yw gwybod y gwirionedd, "megys y
mae yn yr Iesu ;" Eph. iv. 21. Pe byddai
gr claf wedi yfed rhyw ddiod, yr hon, os hi
a weithia, a achub ei fywyd ef ; os amgen,
a fydd yn sicr yn angeu icído. O ! mor an-
esmwyth a fyddai efe, nes gwybod pa effaith

a gâi hi arno ! Pa foddion na ddefnyddiai
efe^ i beri iddi weithio? Os ni weithia
gwirioneddau yr efengyl yn effeithiol arnat
ti, er dy adnewyddiad a'th sancteiddiad, dyn
colledig ydwyt

;
yn ddiammheu hwy a fydd-

ant yn arogl marwolaeth i ti. O ! "ynte, pa
fodd y gelli di fod yn esmwyth, nes eu profi

yn newid dy galon, ac yn tebygoli dy fuch-
edd i'w naturiaeth nefol eu hunain? Fel
hyn yr oedd Paul yn ymgeisio am adnabod
grym adgyfodiad Crist yn ei fywiocau ef i

fywyd sanctaicld yma; heb yr hyn nis gallai

efe gyrhaedd adgyfodiad llawen yn ol hyn

:

Phil. iii. 10, 11. Y mae yr efengyl yn
ddrych ; ond nid tebyg i'r drychau y gwel-
wn ein hwynebau naturiol ynddynt ; dangos
yn unig pa fath yw ein hwynebprycí a wna
y rhai hyny, a'i adael fel ag yr oedd ; ond
hi a wir-newidia wedd yr enaid, o ogoniant
i ogoniant: 2 Cor. iii. 18.

PENNOD VIII.

Yn âangos mai dyledsioyddygweinidog ywgwneuth'
ur yr efengyl yn gyhoedd : a pha ham ; ynghyd
âg aüebion i rai gofyniadau yn ei chylch.

Y mae natur oruchel yr efengyl wedi cael

ei gosod allan; dirgeîwch ydyw. Yr ail

gaingc yn y geiriau sydd yn awr yn canlyn

;

sef, yr hyn sydd yn ddyledswydd ar y gwein-

idog mewn perthynas i'r efengyl ; a hyny
yw hysbysu a chyhoeddi y dirgelwch hwu i

feibion dynion
;
yn y geiriau hyn, " I hys-

bysu dirgelwch yr efengyl." Yma y mae
gwaith y gweinidog yn cael ei osod allan.

Y mae efe gyda'r eglurder a'r amlygrwydd
mwyaf ag y byddo niodd i'w harfer, i agor

y dirgelwch hwn, a'i arddangos ger bron y
bobl. Cralìwch, yr efengyl yw ei destyn

;
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a'i hysbysu yw ei ddyledswydd. Dyna M
y mae gwarant-lythyry gweinidogyn cerdd-
ed: "Ewch i'r holl fyd, a phregethwch yr
efengyl i bob creadur;" Marcxvi. 15. Ni
a glywn bobl weithiati yn dy wedyd, Y mae
y pregethwr yn rayued heibio i'w destyn

;

ond nid yw efe ýn myned heibio i'w neges,
os yr efengyl fydd ganddo yn ei chyhoeddi.
Pa beth bynag yw ei destyn, hyn a ddylai
fod ei aracan. Ei orchwyl gorchymynedig
yw hysbysu am yr efengyl : fclly, os fcra-

ddoda efe yr hyn nid yw yu tueddu at hyn,
y mae yn gadael ei hyíforddiadau. Nid 'oes

dim ond y pregethiad o'r efengyl a ddichon
atteb i'r diben, er mwyn pa un yr ordein-
iwyd gweinidogaeth yr efeugyl; a hwnw
yw iachawdwriaeth eneidiau. "0 herwydd
yn noethineb Duw, nad adnabu y byd trwy
ddoethineb mo Dduw, fe welodd Duw yn dtla

trwy ífolineb pregethu gadw y rhai sydd yn
credu;" 1 Cor. i. 21. Yr oedd llyfr raawr

y greadigaeth wedi bod ddigon o hyd yn
agored o fiaen llygad y byd ; etto, byth nis

medrent ddyfod i'r wybodaeth gadwedigol
o Dduw, er yr hollddoethinebddwyfol sydd
ysgrifenedig â bys Duw yin mhob tu daìen
o hono. Am hyny, gwelodd Duw yn dda
anfon ei weision, fel, trwy bregetíiiad yr
efengyl, y dygîd eneidiau truain i gredu yng
Ngbrist, a thrwy gredu i gael eu cadw. Nid
oes un athrawiaeth ond yr efengyl a ddichon
gadw enaid; na'r efengyl hithau, oddi eithr

ei liysbysu.

DOSE. i.

1. Nid oes un athrawiaeth ond yr efengyl

a ddichon gadw enaid. Dichon Galen eich

dysgu i gadw eich iechyd, os chwi a ddilyn-
wch ei reolau. Littleton, ac ysgrifenwyr
cyfreithiol ereill, a ddysgant i chwi y modd
i gadw eich tiroedd. Plato a'i frodyr phil-

osophaidd a ddysgant i chwi pa foddi gadw
eich gair da yni mysg dynion, trwy fuchedd
Weddaidd a diniwed. Eu hathrawiaefch a
all fod yn foddion i'ch cadw rhag lîaWer o
bechodau bryntion a hyllion, trwy yr hyn y
gellwch ennill clod gau eich cymmydogion
ar y ddaear, ac fe allai gael llai dialeddau
yn uífern : lle y mae Fabricus a'i fath, yn
cael oerach lle na Chataline dra ysgeler, a'i

gyffelyb. Ond yr efengyl yn uuig a ddichon
ddangos i chwi y ffordd i gadw eich eneid-

iau rhag uffern, a'u dwyn i'r nef. Ond i ba
beth y soniaf ara y rhai hyn? Nid oes gan
ddeddf Duw ei hun—y foesol wyf yn
feddwl— ddira raodd i'ch achub. Ni fuasai

Duw byth yn myned i'r fath draul ddirfawr,
trwy dywalltiad gwaed ei fab, i osod i fyny
ddeddf arall, sef deddf ffydd, pe buasai
hono yn atteb i'r perwyl :

u Canys os o'r

ddeddf y raae cyfiawnder;" ie, neu y dichon
fod, "ynay bu Crist farw yn ofer;" Gal.

ii. 21.

Gof. Pa ham ynte y mae gweinidogion yn
pregethu y ddeddf ?

At. Os ydynt yn ei phregethu fel y dylent,

y maent yn ei pliregethu mewn gwasanaetfl
olrwydd, nid inewn gwrthwynebrwydd i'r

efengyL Y neb a yr pa fodd i iawn wa-
haniaethu rhwng y ddeddf a'r efengyl,
diolched i Dduw, a gwybydded ei fod yn
dduwinydd yn wir. Èhaid i ni ei phregétM
fel rheol, nid fel cyfammod bywyd. Sanct-
eiddrwydd, o ran ei ddefnydd à'i sylwedd,
yr un yw ag ydoedd erioed. Nid" yw yr
efengyl yn diddymu y gyfraith yn yr ystyr»
iaeth hon ; oud yn rhocldi mawr gryfhäd i'w
holl orchymynion hi. Drachefn, Nyni a
allwn ac a ddylem bregethu y cyfraith, fel

y moddiou rheidiol i yru eneidiau allan o
honynt eu hunain at Grist yn yr efengyL
Yr efengyl yw y rliwyd, yn yr hon y mae i

ni ddal cneidiau, a'u tynu allan o ddyfnder
eu cyflwr truenus. Ond pa fodd y cawn ni

hwynt i mewu iddi? Byth, oddi eithr i ni

yn gyntaf guro yr afon â phastynau y gyf-
raith—ei bygythion wyf yu feddwl. Y mae
pechaduriaid yn eu chwantau, fel pysgod yn
eu llochesau ; nid oes dim cael arnynt allan,

ond trwy ddwys bwyso eu cydwybodau â
bygythion y ddeddf :

" Y ddecìdf a ddaeth i

mewn fel yr amlhäai camwedd;" Rhuf. v.

20 ; sef yu y gydwybod trwy argylioeddiad,
nid yn y fuchedd trwy weithrediad ac ym-
arferiad. Y mae y ddeddf yn dangos pé
beth sydd yn bechod, ac hefyd pa beth ydyw
pechod ; fy meddwl yw, y mae hi yn myu-
egi pan fyddom yu gwneuthur pechod, ac

hefyd pa fath beth adgas ac enbydus ydym
yn ei wneuthur wrth bechu; y modd yr
ydyra yn cyffroi Duw, ac yn ei dynu i'r

maes i'n herbyn â'i holl rym. Yu awr, j.

mae hyn yn angenrheidiol, i barotoi fíbrdd

tuag at i'r pechadur groesawu yr efengyL
Bhaid i'r nodwydd fyned i raewn o tìaen yr
edau y gwn'íir y brethyn â hi. Ehaid i lyiu-

flaeu y gyfraith bigo y gydwybod, cyn y
tynir y pechadur, âg addewidion yr eîengm
at Grist. Nid yw y raaes yn addas i dafla

yr hâd iddo, nes i'r aradr ei ddryllio; na
chalon dyn chwaith yn barod i dderl.yn tra-

garedd yr efengyl, nes ei dryllio gan ddy-

chrynfeydd y gyfraith.

DOSB. II.

2il. Nid yw yr efengyl ei hun yn achub,

oddi eithr ei bod yn adnabyddus :
" Os

cuddiedig yw ein hefengyl ni, yn y rhai

colledig y mae yn guddiedig;" 2 Cor. iv. 3.
j

Lle nad yw Duw yn anfon goleu, nid yw
efe yno yn bwriadu cariad. Mewn clefyd-

au corphorol, dichon y raeddyg lwyddo er

iachâd, er nad yw }
r claf yn gwybod pa gy-

fferiau y mae yn eu harfer ; ond rhaid i'r

enaid adnabod ei feddyginiaeth, cyn>y gallo

gael dim lles meddyginiaethol oddi wrthi.

Yn Luc i. 77, y mae Ioan yn cael ei anfon i

roddi "gwybodaeth iachawdwriaeth, er

maddeuant pecliodau." Dim gwybodaeth,

dim maddeuaut. lihaid dyrchafu Crist ar



drostan yr efengyl, yn gystal ag av ben y
groes; fel y gallom ni, â llygad ffydd, gael

golwg arno, ac felly ein gwneuthur yn iach

(loan iii. 24.) :
" Trowch eich wynebau ataf íi,

fel y'ch achuber ;" Esa. xlv. 22.
" Dyn, â'i olwg

ganddo, fe all arwain dyn arall, dall o ran ei

gorph, i'r lle y dyrnunai efe fynecl ; ond y
neb a chwennycho fyned i'r nef, rhaid iddo

gael llygad yn ei ben ei hun, i weled ei

tfordd, neu ynte byth ni ddaw efe yno. "Y
cyfiawn a fydd byw trwy ffydd" (ìlab. ii. 4),

nid trwy ffydd un arall—ffydd fenthyciol sy

ffydd anfuddiol. Yn awr, y mae ffydd gad-

wedigol yn ras sydd yn canfod ei wrth-

ddrych ; y mae yn sicrwydd y " pethau nid

ydys yn eu gweíed" (Heb. xi. 1) ; hyny yw,

nad ydys yn eu gweled â llygad y corph.

"Mi a wn," medd Paul, "i bwy y credais;"

2 Tim. i. 12. Am hyn y mae ffydd yn cael

ei mynych-bennodi yn wybodaeth neu ad-

Hibyddiaeth : "Hyn yw y bywyd tragwydd-

ol ; iddynt dy adnabod di yr unig wir Dduw
a'r hwn a anfonaist ti, Iesu Grist ;" Ioan
xvii. 3. Yn awr, pa fodd y gellir adnabod
Crist a bywyd tragwyddol, nes y byddo yr

efengyl yn adnabyddus, sydd yn ei ddwyn
ef, a bywyd trwyddo, i oleuni ? 2 Tim. i. 10.

A pha fodd y gwneir yr efengyl yn adnab-

yddus, os nad trwy ei gweinidogion ? Mor
bell a hyn y mae yr apostol yn gyru yr hoel

:

| Pa fodd y galwant ar yr hwn ni chredas-

ant ynddo ; a pha fodd y credant yn yr hwn
ni chlywsant am dano ? a pha fodd y clyw-

ant heb bregethwr ?" Rhuf. x. 1 4. Felly y
mae hyn o or.chwyl mawr yn gorwedd wrth
ddrws y gweinidog ; y mae arno ef hysbysu
dirgelwch yr efengyl.

Gwrth. Ond pa achos pregethu sydd yr

awr hon? Gwaith oedd hwn i'r rhai oedd i

blanu eglwys. Y mae yr eglwys yn awr
wedi ei phlanu, a'r efengyl wedi cael ei hys-

bysu
;
gellir hebgor y llafur hwn.

At. Nid at blanu yr efengyl yn unig y
bwriadwyd gweinidogaeth yr efengyl ; ond
i ddwyn ym mlaen ei thyfiant hefyd. Wedi
i Paul blanu, y mae Apolos yn dyfod ac yn
dyfrhau â'i weinidogaeth yntau : 1 Cor. iii.

16. Ar ol i'r sylfaen gael ei gosod, ai nid

rheidiol adeiladu y t? ac i hyn y rhoddodd
Crist weinidogion i'w eglwys : "I berffeithio

y saint i waith y weinidogaeth, i adeilad

corph Crist;" Eph. iv. 12. Nid yw yr
adeil-glwyd i'w thynu i lawr, nes y byddo
yr adeilad wedi ei orphen ; ond yn hytrach

y mae i gael ei chodi uwch, uwch, fel yr elo

yr adeilad i fyny. Y modd hwn yr aeth yr
apostol ym mlaen yn ei weinidogaeth, o

byngciau îs at rai uwch, o wirioneddau syl-

faenol at rai goruwch-adeiladol : Heb. vi. 6.

Yr oedd eglwys enwog wedi ei phlanu yn
Thessalonica ; etto, yr oedd rhyw ddiffyg-

ion ar eu ffydd, y rhai yr oedd Paul yn mr-
aethu am d'dyfod i'w chyflawni : 1 Thes. iii.

10. Yn sicr, y mae y rhai sydd yn tybio
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yr angen cyn lleied am bregethu, yn angbof-
io mai dirgelwch yw yr efengyl, a chyfiyw
ddirgelwch nad ellir byth ei araethu yn gyf-
lawn gan y gweinidog, na'i ddy.sgu"gan y
bobl. Nid ydynt chwaith yn ystyried cyn-
nifer o geibwyr sydd gan Satan ar waith yn
barhaus i gloddio dan yr efengyl, fel ag y
mae hi yn ddirgelwch íi'ydd, ac yn ddirgel-

wch duwioldeb hefyd. Onid oes ganddo ei

hâd-werthwyr, sydd yn wastadol yn taenu
ar led athrawiaeth lygredig? Yn sicr,ynte,

y mae achos i'r gweinidog ffyddlawn ragod
eu bwriadau, trwy hysbysu y gwirionedd,
fel na byddo ei bobl yn fyr o lysieuyn medd-
ygol i'w cryfhau yn erbyn eu gwenwyn
hwynt. Ai nid oes llygredigaethau o fewn
i fyiiwesau y rhai goreu, a themtasiynau
beunyddiol oddi wrth Satan a'r byd, i dynu
y rhai hyn allan, fel y maent yn wastadol
mewn perygl, ac yn fynych yn cael eu
maeddu yn dost? Mewn gair, onid yw
gras yn blanedig mewn tir oerllyd, ac yn
rhaid iddo fod wrth faeth o weinidogaeth yr
efengyl ? Onid ydynt yn gweled fod yr hyn
a geffir ar un Sabbath trwy bregethiad y
gair, yn cael ei drwm-nychu, os nad ei golli

erbyn y nesaf ? Yn ddiau, y mae ein calon-

au yn debyg i dir teneu, sy raid iddo gael

cawod yn dra mynych, onid e, y mae yr d
arno yn melynu ac yn gwywo. O ! i'r fath
rosydd diffrwyth y dirywiai yn fuan yr
eglwysi mwyaf blodeuog, oni bai fod y cym-
mylau hyn yn defnynu arnynt! Y Crist-

ionogion at ba rai yr oedd Pedr yn ysgrifenu,
oeddynt o radd uchel, nid newyddianod;
ond rhai wedi eu selio a'u gwreiddio yn y
ffydd ; etto, er hyn, parhau oedd raid i'r

apostol yn ei lafur. " Nid esgeulusaf eich

coffau bob amser yn y pethau hyn, er eich

bod yn eu gwybod, ac wedi eich sicrhau yn
y gwirionedd presennol ';" 2 Pedr i. 12.

DOSB. III.

Defnydd laf. I'r gweinidogion—er cer-

ydd i rai, ac er calonogiad i ereill. Y mae
yn ceryddu,

(laf.) Y pregethwr gwag-ogoneddgar,
sydd, yn lle hysbysu dirgelwch yr efengyl,

yn dringo y pulpud ar y neges o'i ddaugos
ei hun ; sydd yn chwythu i fyny ei bregeth
—fel rhai cigyddion eu cig—â rhyw wych-
der gwyntog o ymadroddion, ac yn llunio ei

ymddiddan yn hytrach i ogleisio eu clustiau,

nag i lesau eu heneidiau ; ac am eu hanfon
adref danganmawl y pregethwram ei ffraeth-

der a'i ddoniau, yn hytrach na than fawr-

ygu Crist am ei ragoroldeb a chyfoeth ei

ras. Y modd hwn, ysywaeth, y mae llawer,

a ddylent fod yn oruchwylwyr dros Grist,

yn chwareu y marsiandwyr dros eu bri eu
hunain. Y maent wedi eu hanfon i garu
eneidiau dros Grist; a dywedyd y maent
hwy thau un gair drosto ef, a dau drostynt

eu hunain. Y mae hyn yn ddrygioni mawr,
yr hwn y mae Paul dduwiol yn ymlanhau o
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hono: "Nid mewn rhith gybydd-dod, Daw
yndyst; nac yn ceisio moliant gan ddyn-
ionj" 1 Thes. ii. 5, 6. O! mor anfynych y
dychwelir dynion trwy y fath bregethau

!

Yr ymhonwyr gwag-ogoneddgar hvn, hwy
allant fod fel Rahel, yn deg; ond y mae eu
gwcinidogaeth yn debygol i fod yn ddi-
flfrwyth,

(2il.) Pregethwyr aneglur, nad ydynt yn
gwneuthur dirgelion vr efengyî yn hysbys,
ond yn gosod llen dros y gwirioneddau a
fyddo yn eglur ynddyut eu hunain, trwy eu
hymddiddanion dyryslyd a thywyll arnynt.
Hyn oedd aflwydd yr ysgolwyr gynt, oedd
yn aunhrefnu ac yu gerwino gwirioneddau
rhwyddaf yr efengyl â'u gofynion dyrys-
fanwl a'u hymadroddion caledion; y rhai,
yu amgen, a allesid eu dirnad gan ddealltwr-
iaetli cyffredin. Yr hyn a ddy wedir am rai
esbonwyr, fod y manau a drinasant yn eglur
nes eu hesbonio ganddynt hwy—gellir ei
ddywedyd am rai pregethwyr

;
yr oedd eu

testyu yn eglur nes darfu i'w hymddiddan
áneglur hwynt ei dywyllu. Pa gam mwy a
ddichon pregethwr wneuthur â'i wrandaw-
wyr na hyn 'ì Y mae ar y pregethwr agor yr
Ysgrythyrau; ond y mae y rhai hyn ynrhoddi
yr agoriad y ffordd wrthwyneb, ac yu eu
cloi i fyny rhag eu gwybyddiaeth. Y maent
i ddal drych yr efengyl o ílaen eu pobl, fel y
gallont weled pa fodd i wisgo eu heneidiau,
fel priodas-fereh erbyn dyfodiad ei phriod.
Ond ar ol iddynt hwy anadlu ar eu testyn,
dyna dywyllni arno, fel nas gallaut welcd
eu hwyneb ynddo. Nid y dwfr dyfnaf yd-
ýw hwnw sydd yn dewaf a mwyaf lleid-

iog; ac felly nid y bregeth fwyaf dyfn-
ddwys ei sylwedd yw hono a draetìiir mewn
ymadrodd tywyll ac anamlwg. Nyni a'i

cyfrifwn yn anaf mewn llafar, pau fyddo
dywediad dyu heb fod yn groyw-eglur; nis
gwn ynte^ pa fodd y doed 'i'w gyfrif yn
rhinwedd i ni fod yn aneglur yng ngosodiad
allan ein meddyliau. Po dyfnaf a Uawnaf
a fyddo y ceríiad yn y sel, amlycaf a fydd
yr argraph a wna. hi ar y cyr

;
po cyf-

lawnaf y byddo dyn yn deâíl peth, goreu y
gall ei draddodi yn ddealladwy ger bron
ereill. Megys y mae Uefariad bloesg toredig
yn deilliaw oddi wrth attalfa yn y peirian-
nau ymadrodd; felly y màe adroddiad
tywyll a dieglur o'n meddyliau yn brawf o
goll yn ein hamgyffrediadau ; ocldi eithr ei

fod yn tarddu o ímnan-ymgais am ehedfan
yn ein hymadroddion ym mhell uwcli law
cyrhaeddiad dcalltwriaethau cyflredin; ac y
mae hyn yn waethaf o'r cwbl.

(3ydd.) Pregethwyr moesau yn unig

—

ffrwd pregethiad pa rai nid yw yn rhedeg
mewn llwybr efengylaidd. Dyledswyddau
moesol a gymmhellaut ; a phechodau yn er-

byn y ddeddf foesol a oganant. (Ni feiddiaf

fínnau chwaith eu beio am hyny ; nid yw
credo y Cristiou yn ddirymu goichyinu-

ìon. Y rlian fwyaf o un o bregethau cynt-
af ein Hiachawdwr a dreuliwyd yn cym-
mheli dyledswyddau moesol: Mat. v. Ao
erioed ni bu mwy o angen gyru vr hoel hon
i|r pcn nag yn ein dyddiau ni, pan y mae
Cristionogaeth wcdi cael y fath archoll ar
ei bri, trwy ymddygiad anfoesol llawer o'i
phroffeswyr.) Ond yr wyf yn annelu fy
ngherydd atynt am hyn ; nad ydvnt yn
pregethu y ddeddf mewn modd efengylaidd,
nac yn gwneuthur hyuy yn brif ddíben eu
gweinidogaeth, yr hyn y derbyniasant eu
swydd i'wgyfìawni; a hyny yw, i hysbysu
dirgelwch yr efengyl : "I efengylu aiichil-
iadwy olud Crist ac i egluro i bàwb beth yw
cymdeithas y dirgelwch, yr hwn oedd gudd-
iedig o ddechreuad y byd yu Nuw, yr liwn
a greodd bob peth trwy Iesu Grist ;" Eph.
iii. 8, 9. A barodd hyny i'r heu dad ddi-
brisio llyfrau Cicero, er èi fod, oni bai hyny,
yn eu mawrygu am eu ffraethineb, yn uuìg
am eu bod heb eu perarogli âg enw hyfryd
Iesu Grist ì yn sicr ynte, y mae yn ddiwyn-
iad trwm ar waith a phregetîiau y rhai
hyny, nad ydynt yn dadguddio nemawr o
Grist a dirgelwch yr efengyl trwy holl yS-
tod eu gweinidogaeth. Ý mae y wae yn
cael ei dadgan, nid yn unig yn erbyn y
gweinidog nad yw yn pregethu, ond yn er-

byn hwnw liefyd nad yw yn pregethu yr
efengyl :

í( Gwae fydd i mi, oni phregethaf
yrefengyl;" 1 Cor. ix. 16. Gwers o foes-

ddysg, nis gwna ddynion yn ddoeth i iach-
awdwriaeth. Da fyddai pe gellit bregethu
dy gymmydog meddw yn sobr, â'r afradlawn
yn gymmedrol ; ond nid yw hyn ddim mwy
nag a wnaeth Plato i'wgâr Ptolemo. Dich-
on hyn eu troi yn ddynion, oedd o'r blaen
yn anifeiliaid ; ond rhaid i ti eu cael i fod
yn saint, yn adauedigion, eu pregetliu allan

o honyut eu hunain, yn gystal ag allan

o'u harferion bryntiou ; oddi wrth ymddir-
ied yn eu cyfiawnder, yn gystal ag oddi wrtìi

y cariad at eu pechodau—onid e, yr wyt yn
eu gadael yu fyr o'r nef. Wele y'nte, myga,
ie, tania hwynt allan o'u drygioui moesolá
bygythion y gyfraith ; ond na orphwys nes

i ti eu cael i gydnabyddiaeth â Clirist, a'r

ffordd o iachawd wriaeth drwyddo ef. Mewn I

gair, pregetha ddyledswyddau mocsol gym-
maint ag a fynech, ond mewn tueddiad
efengylaidd. Dangos iddynt nas gallant

wneuthur y rhai hyn heb ras oddi wrth
Grist; o ddiffyg yr hyn nid oedd rhinwedd-
au y Paganiaid ddim ond pechodau wedi eu

goreuro. "Trwy ffydd," ebe un, "y mae
|

dyfod at weithredoedd, nid trwy weithred-
,

oedd at ffydd." Rhaid i'r pren fod yn dda,
|

cyn y byddo ei ffrwyth yn dda :
" Jíebof fi,

ni ellwch chwi wneuthur dim." Ac yna,

argyhoedda liwynt, pan fyddont fanylaf

mewu dyledswyddau moesol, nad hyn a wna

y tro yn gyfiawnder íddynt ger bron Duw.
Y wisg sy raid iddynt gael i guddio eu hen-
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eîdîau â hi, os na fynant ymddangos yn
i noethion yn ei olwg, nid y fantell o waith

cartref ydyw ; nid eu cyfiawnder tu mewm
Jaweithredir ganddyntneu ynddynt eu hui

ain, ond cyfiawnder Crist a weithredod

efe drostynt.

nol
um-

ild

PENNOD IX.

Annogaeth i weinidogion ffyddlaion'; oV modd y
mae i?r hì, yn gystal o'r gweinidog, hysbysu

dirgelwch yr efengyl.

Y mae yma le i air o galonogiad melus i

weinidogion ffyddlawn Crist. Ysgatfydd,

ehwi fuoch yn hir ar waith dros Grist, âg ond
ychydig ffrwyth i chwi weled o'eh llafur

; y
niae eich nerth wedi ei dreulio ; y mae can-

wyll eich oes wedi llosgi agos at y canwyll-

bren, ond eicli pobl yn parhau yn gnawdol
a chyndyn ; nid oes un haul a'u melyna, un
ddadl a'u cynnhyrfa ; bryntion ydynt, ac

felly y mynant barhau ; i uffern y mynant
fyned, ac nid oes un llidart a'u hettyl

;
yr

wyt ti wedi gwneuthur yr*hyn a ellit i'w

diwygio, ond y cwbl yn ofer. Y mae hyn
yn athrist yn wir, iddynt hwy yr wyf yn ei

feddwl, eu bod yn myned i uffern wrth oleu

canol-ddydd, tra y mae yr efengyl yn dang-
os iddynt pa le y mae pob cam o'u gyrfa

bechadurus yn eu harwain. Ond y mae
genyt ti achos cryf o gysur a heddwch tu
mewnol, ddarfod i ti wneuthur yr hyn a
ddisgwyl Dûw ar dy law di. Cofia, dy
waith di yw hysbysu dirgelwch yr efengyl

;

ac er eu perygl hwynt bydded, os ni chof-

leidiant hi. Ni osododd Duw erioed arnat

ti ddychwelyd y rhai y mae yn dy anfon at-

ynt. Na, cyhoeddi yr efengyl yw dy ddy-
ledswydd di, a'i derbyn yw yr eiddynt
hwythau. Yr oedd Abraham yn addaw i'w

was fod yn rhydd oddi wrth ei l, os y
wraig ni chanlynai ef, pan y gwnai efe ei

cheisio yn briod i'w fab (Gen. xxiv. 8), ac

felly y gwna Duw dy ryddhau di oddi wrth
eu gwaed hwythau, a'i osod wrth eu drws
eu hunain. " Os rhybuddi y drygionus, ac

yntau heb droi oddi wrth ei ddrygioni, efe

a fydd marw yn ei ddrygioni ; ond ti a
achubaist dy enaid ;" Ezec. viii. 19. Nid
yw Duw yn barnu am waith ei weision wrth
eu llwyddiant ynddo, ond wrth eu ffyddlon-

debyn traddodi ei genhadwri ef: "Er nad
ymgasglodd Israel, etto, gogoneddus fyddaf
fì yng ngolwg yr Arglwydd ;" Esa. xlix. 5.

2il. I'r bobl. Megys mai gwaith y
gweinidog yw hysbysu dirgelwch yr efengyl

yn ei bulpud ; felly eich dyledswydd chwi
yw gwneuthnr yr un peth yn eich buchedd-
au. Dylai bywyd y Cristion fod yn argraph-

iad o bregeth y gweinidog; efe a ddylai

bregethu bob dydd, i lygaid ei gymmydog-
ion, y dirgelwch hwnw y mae y gweinidog

yn ei bregethu, unwaith neu ddwy mewn
wythnos, i'w clustiau. Megys y mae deial

a wnaed yn gywir yn cydfyned â'r haul, a
llun a dynwyd yn dda yn tebygu i'r wyneb
ei darluniwyd wrtho ; felly y dylai dy ym-
arweddiad dithau debygoìi i'r efengyl wyt
yn ei phroffesu. Na ddyro i neb achos i

ddywedyd, fel y dywedodd un am ryw Grist-

ionogion penrhyddion, " Naill ai nid yw hon
yn efengyl, neu nid yw y rhai hyny yn
efengylaidd." Pa beth sydd a wnei ti â
rhyw arferion budron a bryntion, yr hwn
wyt yn hòni bod yn cael dy addysgu yn y
dirgclwch goruchel a sancteiddiaf hwn %

Drwg y cyttuna dy enw Cristionogol di

â buchedd Baganaidd. Os wyt yn goddef
neb nad yw o'th broffes i redeg o'th flaen,

ie, nac i fod yn un-gamrau â thi mewn un-
rhyw weithred rinweddol, a gwir anrhyd-
eddus, yr wyt yn dy gywilyddio dy hun, a'r

efengyl hefyd. Ÿ fath gywilydd fyddai

cael hyd i un mewn rhyw ysgol wael,

wladaidd, a ddylai fod yn addas i holi gradd-

wr yn y Brif Ysgol ! Yr wyt ti wedi dy
ddwyn i fyny mewn dysg mor uchel a nefol-

aidd, fel na ddichon unrhyw grefydd arall yn

y byd dangos ei bath ; ac am hyny, fe ddyla

dy fuchedd fod yn gymmesurol i'th addysg.

Cerydd llym oedd hwnw i'r saint yng Nghor-
inth, pan ddywedodd yr apostol, " Yr ydych
yn rhodio yn ddynol" (1 Cor. iii. 3) ; hyny
yw, fel dynion anianol ; a'r neb a rodio y
modd hwn yn ddynol, nid pell iawn yw oddi

wrth rodio yn anifeilaidd; o herwydd y
mae dyn wedi myned yn anifeilaidd yn ei

ddeall ; a gwaeth yw byw fel anifail, na bod
yn anifail. Yn sicr, Gristionogion, os nad
yw yr enw arnoch yn ddiachos, yr ydych yn
gyfranogion o anian uwch na dynol; eich

traed chwi a ddylent sefyll lle y mae penau

pobl ereill ; chwi a ddylech fyw cyn belled

uwch law y byd anianol ag yw gras uwch
law natur, a'r nef uwch îaw y ddaear.

#

Ni
buasai Crist yn ymostwng gorîs angylion,

ond i godi eich calonau a'ch bucheddan
chwi goruwch dynion. Ni buasai efe byth

yn yrnddarostwng i gymmeryd y natur

ddynol, ond ar y bwriad o'n gwneuthur ni

yn gyfranogion o'r anian ddwyfol; nac

ychwaith yn rhodio ar y ddaear, ond i

wneuthur ffordd i godi ein calonau ni i'r nef.

Na ddywed gan hyny, ni ddichon cig a

gwaed oddef y fath gam, neu ymat-

tal rhag y fath bleser boddhaol ;
yr wyt ti

naill ai yn fwy na dyn, neuyn Uai na Christ-

ion. Ni ddadguddiodd cig a gwaed erioed

mo'r efeng\l i ti ; ni dderbyniodd ciga
gwaed erioed mo Grist ; mewn gair, ni chaifl

cig a gwaed byth etifeddu teyrnas Dduw.
Òs wyt yn Gristion, yr wyt wedi dy fedydd-

io i ysbryd yr efengyl
; y mae genyt anian

nef-anedig; ac fe a'th alluoga hono di i

wneuthur chwaneg nag a ddicbon cig a

gwaed. Ai nid oes genyt ddymuniad am
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weled ereill yn cael eu dychwelyd trwy yr
efengyl ? A fynit ti ddiangc yn lladradaidd
ìr nef wrthyt dy hun, ac heb gael neb o'th
gyinniydogion i'th ganlyn? Fn awr, pa
fodd yr ennilli di hwynt i dyb dda am yr
efengyl, ond trwy y fath fuchedd garuaidd
ag a wna ei chanmawl hi wrth eu cydwyb-
odau hwynt ? Y mae yn gyhuddiad er ys
talm yn erbyn CrÌ8tionogaeth, ei bod yn fwy
adnabyddus yn nalenau Uyfrau nag yn
mucheddau Cristionogion

; oddi yma y mae
fod llaweroedd yn cael eu caledu yn eu han-
nuwioldeb a'u rhagfarn at yr efengyl. Pysg-
odwr annoeth yw hwnw a ddychryna ym-
aith y pysgod y mae efe yn dymuno eu cael
o fewn ei rwyd. O ! na rwystra, a thram-
gwyddiadau dy fuchedd, y rhai y dymunit
eu dychweliad trwy bregethiad yr efengyl.
" Y mae," medd un, "]awer o siarad yn y
dyddiau hyn, fel pe byddai amser trüedig-
aeth yr Iuddewon ger Jlaw;" ond, medd efe,
"Y mae bucheddau Cristionogion pen-
rydd yn bwrw y fath anfri ar y'dirgelwch
nefol hwn, fel y gellir tybied yr amser ym
mhell yn ol. Yn wir, purdeb ymddygiad
Cnstionogîon yw y dynfa oreu at ennill
ereill i garu crefydd. Pe byddai gan go-
lomenod Cristfwy o ber-lysiaugostyngeidd-
rwydd, cariad, amynedd, a grasusau nefol
ereill, yn eu hadenydd, wrth eliedeg o aru-
gylch yn y byd, buan y dygent fwy o gyf-
eillion adref gyda hwynt i gloerau yr eglwys.
Dyma yr aur a ddyìai fod yn arwisg f deml
eglwys Crist, ac a barai i ereill fod mewn
cariad â'i thegwcL Hyn a fu yn un o'r
moddion tyciannua er cynnydd at'rifed dy-
chweledigion yn y prif araseroedd. Y pryd
hyny yr oedd dirgelwch yr efengyl vn caeJ
ei hysbysu, nid yn unig trwy bregethiad
nerthol yr apostolion, ond hefyd trwy fuch-
eddiad duwiol Cristionogion. Gweìwch ymodd yr oeddynt yn byw (Act. ii. 46), a'r
ffrwyth gwynfydedig o hyny {adn. 47) : " Yn
cael lfafr gan yr holl bobl : A'r Arglwydd a
chwanegodd beunydd at yr eglwys y rhai a
fyddent yn gadwedig." Fe fuasai chwant
ar bawb agos, ond y diafol—sydd yn caru
byw yn nhân cynnhen, ac yn dygn gas; u
pob daioni—gael rhoddi eu henwau i mewn
i'r fath gymdeithas nefolaidd. Ond pan
dywyllodd yr aur hwn, yna dechreuodd yr
efengyl golli ei gair da yny byd, ac yn gan-
lynol ei helfa. Daeth dychwelwyr yn an-
amlach i mewn, pan ddechreuodd proffeswyr
yr efengyl oeri yn eu sel, a llacau ym man-
ylrwydd eu bucheddau.

PENNOD X.
Hpfder yn ddyledswydd meicn gweìnidog : vm mha
fodd y mae iho arjer : a pha fath hnfder y
ràaid iddofod.

Mae y drydedd gangen yn dangos i ni y
modd y mae i weinidog hysbysu dirgelwch

yr efengrl: "Trwy agoryd fy ngenau yi
hyf. Rhaid 1 m yma ymofyn, . 1

1. Pa beth yw yr hyfder hwn y mae yapostol yn dynnmo gweddíau am dano.
2. Ym mha fodd y mae i'r gweinido-f

ddangos yr hyfder hwn wrth bregethu vi
efengyl.

° W
3. Pa fath hyfder ydyw hwnw a ddylai

efe ei ddangos.
4. Bhai cynnortliwj^on at gaftael hyfder

DOSB. I.

1. Pa beth a feddylir wrth "acoryd fv
ngenau yn hyf ?" Mae y geiriau (îroeg («
parresia), yn cynnwys y ddau beth hyn
laf. Llefaru y cwbl a'r sy ganddo dan or
chymyn oddi wrth Dduw i'w draddodi. Y
mae hyn yn amlwg yn ystyr y gwreiddair.
Y modd hwn nid oedd Paul yn ymattal rliae
mynegi holl gynghor Duw : Act. xx. 27
Nid oedd efe yu celu ymadroddion y Sancl>
aidd, fel y dywed Iob. 2il. Llefaru gyda
rhyddid a gwroldeb ysbryd, heb fod dan ofn
na chaethiwed i neb, pe byddent yn lliaws
ac 311 alluog. Yn awr, hyn a brofir yn
gyntaf, wrth lefaru yn yr aralwg, ac ìíid
raewn conglau, yn ol dichellwailh lieretic-
ìaid a gau ddysgawdwyr, y rhaiynddii U ela
ddygant 1 raewn heresiau diuystriol : 2 PtM
ii. 1. Yn ail, Trwy lefaru yn eglur: y raae
yn brawf o beth ofn yn y galon pan fo

y geiriau yn dywyll ac aneglur, feJ nad yw
yn hawdd dirnad barn neu dyb y pregethwr
wrth ei eiriau, gan mor gynnil ac airanheua
y raae yn eu trefnu. Y mae ar y gweinidog
lefaru y gwir yn ìhydd ae yn eglur ; fel hyn
yroeddyr apostol yn ei drin: " Gan fod
genym gyfryw obaith, yr ydym yn arfer
hyfder mawr;" 2 Cor. iii. 12.

DOSB. II.

2. Y modd y mae i'r gweinidog d<langos
yr hyfder hwn wrth bregethu yr efengyL

laf. Trwy gylioedd-wirio gwirioneddau
yr efengyl. Nid ei le ydyw myga
gwinonedd rhag ofn neu wyneb neb.
Gelwir gweinidogion yn dystion: y mae ar
dyst lefaru yr hyn a yr, er i hyny fod raewn
llys agored, ger bron y gwr penaf. Yr
oedd gan Paul dafod rhydd i ddywedyd y
gwir, ie, yn y carchar : er ei fod ef mewn
rhwymau, etto, fe ddywed i ni, " Gair
Duw nis rhwymir ;" 2 Tim. ii. 9. Y raae
rhai gwirioneddau a änt i lawr yn hawdd :

fe rydd y gwaethaf yn y gynnulleidfa ddi-
olch i'r pregethwr am ei boen ar rai pyngc-
iau

; ond y mae gwirioneddau sydd yn an-
foddhaol—gwirioneddau sydd yn croesi tyb
rhai, fe allai, yn y gynnulleidfa : i bregethu
y rhai hyn, y raae yn gofyn ysbryd hyf a
rhydd. Pan oedd Crist i bregethu q flaen y I

Phariseaid, nid ofnodd efe bregethu yn er-

byn eu cyfeilioinadau hwynt. Pe bua
rliyw bregethwr gochelgar ýn ei le, buasai
dewis ryw destyn a fuasai heb fod yn dram-
gwydd i'w clustiau tyner hwynt. Y mat
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çwirioneddau a wnânt y pregethwr yn ag-

ored i watwaredd a dirmyg ; etto, heb fod

i'w celu. Fe bregethodd Paul yr adgyfod-

iad, er i rai yn ygynnulleidfa ei watwar anì

ú boen : Act. xvii. 32. Mae gwirioneddau

;äydd weithiau yn dwyn y gweinidog i berygl

j—gwirioneddau sydd â'r groes wrth eucefn.

Y fath wirionedd a hyny oedd hwnw a

iraethodd Esay ynghylch gwrthodiad yr

ruddewon :
" Eithr y mae Esaias yn ym-

tryfhau ac yn dywedyd, Cafwyd fi gany rhai

Said oeddynt yn fy ngheisio ;" Rhuf. x. 20.

ìÿroedd'hyn yû debygol o wylitio ei gyd-

ídadwyr, a dwyn eu dyrnau am ei glustiau.

Ni a ddarllenwn am air amynedd y mae ar-

aom ei gadw (Dad. iii. 10), gair sydd yn

jofyn bod amynedd lled fawr gan y gwr a'i

jregetho, a chan y bobl a i proffeso ; o her-

yydd y dichon iddo eu dwyn i flinder, a

ihynu cleddyf yr erlidiwr allan i'w erbyn.

STid yr un ydyw hwn bob amser. Gair am-

jmed'd yn amser yr apostolion oedd y gwir-

oneddau a gyfeirient yn erbyn Iuddewiaeth

i Phaganiaeth : dan yr ymherawdwyr oedd

yn Ariaid, Duwdod Crist ydoedd : ac yn

imser Luther, yr athrawiaeth ogyfiawnhâd

ynghyd â •ioneddau ereill a ddaliwyd

»anddo yn erbyn Eglwys Ehufain.

2il. Hyfder wrth geryddu pechod, a chy-

hoeddi y farn yn erbyn pechaduriaid aned-

ifeiriol. Gorchymynir iddynt ddyrchafu eu

Uais fel udgorn, a mynegi eu pechodau i d
[acob: Esa. lxviii. 1. "Pregetha y gair,

t>ydd daear mewn amser ac allan o amser

;

irgyhoedda, cerydda, annog, gyda phob hir-

jrmaros," &c: 2 Tim. iv. 2. Ehaid iddo

irgyhoeddi, a dal athyny, tray daliont hwy
,t bechu. Ni phaid y ci a chyfarth tra y
byddo y lleidr yn y buarth. Gweinidog heb

yr hyfder hwn, mae yn debyg i rygnen (Jilé)

heb ddannedd, cyllell heb fin, neu wyhed-

ydd yn rhy ofnus i danio ei wn i alarmu y
yddinas pan fyddo perygl yn agos. Nid
oes dim yn fwy anweddaidd na gweled pobl

yn hyfioìi i bechu, a'r gweinidog yn ofnus i

argyhoeddr. Dywedir am Tacitus ei fod

wedi cymmeryd yr un rhyddid i ysgrifenu

bucheddau yr ymherawdwyr ag a gymmer-

asant hwythau i'w bucheddu. Felly y dyl-

ai y gweinidog wrth geryddu pechod, pwy
bynag a'i gwnelo ; nid pechod y cardotyn,

gan arbed y gwr boneddig ; ac nid pechod-

au y rhai halogedig, gan gamu dros broffes-

wyr. Yr un fath oedd gan Grist, pwy byn-

ag a gamweddai, hwy gaent ei glywed. Ys-

grifenyddion a Phariseaid, hwy a'i cawsant

ganddo hyd adref ; ac nid yw efe yn arbed

ei ddisgyblion ei hun chwaith :
" Dos yn fy

ol i, Satan," medd efe wrth Pedr. " Beth

sydd i mi a wnelwyf â thi, wraig 1" wrth ei

fam ei hun am ei chais ammhrydlawn.
DOSB. III.

3. Pa fath hyfder sy raid fod gan y gwein-

idog?

laf. Hyfder argyhoeddiadol :
" Morgryf-

iou ydyw geiriau uniondeb," medd Iob ; ac

mor ddirym ydyw geiriau gweigion er eu
hergydio â llais taraullyd ! Ceiiiau mawr-
ion gyda dadleuon disylwedd, wrthgeryddu
cyfeiliornad neu bechod a barant chwerthin
yn fynychach na dagrau. Allan o rcswm y
gwelai Ffestus anfon carcharor, heb hys-

bysu yr achwynion i'w erbyn : Act. xxv. 27.

Mwy allan o reswm ydywcondemniocyfeil-
iornad yn y pulpud, ac heb ei brofi fclly

;

neu arferiad, ac heb arddangos y drwg o

hono. Yr apostol a ddywed am rai fod yn
rhaid cau eu safnau : Tit. i. 11. Dadleuon
dwys-gyrhaeddol sy raid eu cael i gau safn :

ceryddon gweigion, cynt yr agorant safnauy
rhai ceryddedig yn lletach nag y cauant

hwynt. Mae Ysbryd Duw yn ceryddu yn
argyhoeddiadol :

" Pan ddel, efe a argyhoedda

y byd o bechod " (loan xvi. 8), ac felly y
dylai y gweiuidog. Hyn yw pregethu yn
arddangosiad ac yn eglurhâd yr Ysbryd.

2il. Hyfder doeth. Mae ar y gweinidog

geryddu pechodau pawb, ond heb nodi per-

sonau neb. Paul, pan ydoedd yn llet'aru

ger bron llywydd anniwair ac anghyfiawn,

fe'i cyrhaeddo'dd i'r byw, ond ni enwodd mo
hono yn ei bregeth : Act. xxiv. Gwnai
cydwybod Ffelics hyny heb i'r pregethwr

yngan: fe ddychrynodd er na ddywedodd
Paul mai am cìano ef yr oedd yn meddwl.

3ydd. Hyfder addfwyn: "Geiriau y
doethion a wrandewir mewn distawrwydd ;"

Prey. ix. 17. Boed y cerydd mor llym ag a

fynech ; ond rhaid i'th ysbryd fod yn add-

fwyn. Mae gwylltineb yn codi gwaed yr

hwn a geryddir, ond tosturi a dry ei ymys-

garoedd. Olew ar fiaen yr hoel a wna iddi

yru yn haws ; hebddo, hi allai hollti y
bwrdd. Nid oes i ni gyhoeddi llid mewn
llid, rhag i bechaduriaid feddwl ein bod yn

dymuno eu trueni, ond yn hytrach gyda'r

fath dynerwch ag a rydd iddynt weled mai

nid gwaith bodcíhaol genym ydyw crafu eu

harchollion ; ond ein bod yn ei wneuthur,

fel na byddorn trwy ddistawrwydd creuiawn

a meddalwch ffol yn euog o'u dinystr, yr

hyn y mae ein calonau yn dymuno ei rag-

flaenu. Mae leremiah yn swnio alarm barn

ac yn rhybuddio y bobl am drallod bhn yn

nesau ; etto, ar yr un pryd y mae yn ap-

pelio at Dduw, ac yn ei ddieuogi ei hun _o

greulondeb tuag atynt : "Ni phrysurais

rhag bod yn fugail ar dy ol di ; ac m ddy-

munais y dydd blin, ti a'i gwyddost :
yr

oedd yr ìiyn a ddaetli o'm gwefusau yn un-

iawn ger dy fron di ;" Jer. xvii. 16. Fel pe

dywedasai, Mi a draddodais fy nghenadwn

wrth gyhoeddi barn, canys ni feiddiwn

beidio, ond mi a'i gwnaethum gyda chalon

dosturiol: mi a fygythiais ddinysti^, ond a

ddymunais heddwch. Felly Damel ;
ete a

wnaeth yn deg a gonest â'r brenin ;
ond o

flaen ei genadwri galed y mae yn tystio yn
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serchiadoj ei gariad a'i ffyddlondeb iddo :

Fy Arglwydd, deued y breuddwyd i'th
gaseion, a'i ddeongliad i'th elynion ;" Dan.
iv. 19.

4ydd. ÎTyfder gostyngedig : y cyfryw
nyfder agsydd yn cael ei fagu o ymddiried
yn Nuw, nid o honom ein hunain, na'n don-
ìan na'n gallu, ein cryfder na'n gwroldeb.
X ìnae Paul yn hyf ; etto ni a'i cawn vn
crynu ac mewn ofu

; yn hyf, mewn hyder
arDduw: "Niafuoni hyf yn ein Diíw, i

lefaru wrthych chwi efengvl Duw trwy
fawr ymdrech " (1 Thes. ii. 2)", ond yn llawn
ofn yn y teimlad o'i weudid ei hun ;

" Mi a
fum yn eich mypg mewn gwendid, ac ofn, a
dychryn mawr ;" 1 C'or. ii. 3.

5ed. Hyfder gwresog. Rhaid i'n cer-
yddon am bechod ddyfod o galon gynnhes
Ysbryd Paul a gynnhyrfwyd ynddo wrth'
wejed y ddinas wedi ymroi i eiluuod : Áct.
xvii. 16. Ieremiah a ddywed i ni fod gair
Duw fel tân o fewn ei esgyrn ; a thori aJlan
a wnaeth fel fflani o ffwrn. Mae y gair yn
forthwyl

; ond ni thyr ygalon gallestr wrth
ei roddi arni yn ysgafn. Y brenin Iago a
ddywedodd am weinidog yn ei amser ef,
"Y mae yn pregethu fel un âg angeu wrth
ei gefn." Dylai gweinidogion ddadgan
barn, megys pe byddai wrth gefn y pechad-
ur, yn barod i ddal gafael ynddo. Ceiwdd-
on neu fygythion oerllyd, y maentyn debvg
ì rnad taranau o bell : nid yw yn brawycíiu
felygwna ymdoriad taran uwch eiu pen.
Mi a ddywedais fod yn rhaid i hyfder
gwemidogfod yn addfwyn a thosturiol, etto,
nid ì bylu ei sel. Gall y meddyg felysu ei
belen, nes bocl yn haws i'r claf ei llyngcu,
ond nid i'r fath radd ag i wanhau grym ei
gweithrediad.

DOSB. IV.

4. Addawsom gynnyg rhai cynnorthwyon
at gaífael yr hyfder hwn.

laf. Ofn sanctaidd at Dduw. Yr ydym
yn ofni cymmaint ar ddyn am ein bod yn
ofni cyn lleied ar Dduw. Mae y naill ofn
yn iachau o'r llall, fel tân yn tynu allan.
Fan fyddo eich bys wedi llosgi, chwi a'i
deliwch wrth y tân; pan fyddo arswvd dvu
yn eich brawychu, trowch i fyfyrio ar Ìid
Duw. Dyma y plastr a roddodd'Duw wrth
arddyrnau Ieremiah i'w iachau o'r cryd oedd
arno o ofn dyn :

" Nacarswyda eu hwyueb-
au, rhag i mi dy ddistrywio ger eu bron
hwynt ;" lcr. i. 17. Os rhaid ein distrywio
neu ein dryllio (dyna ystyr wreiddio] y
gair), gwell cael hyny gan ddyn na chan
Dduw: yr hyn a ddryllio dyn, gall Duw ei
gyfanu drachefn :

" Pwy bynag a gollo ei
emioeserfy mwyn i a'r efengyl, hwnw a'i
ceidw hi ;" Marc viii. 35. Ond os Duw a'n
dryllia, y mae tu hwnt i allu dyn gasglu v
darnau ac ail wneuthur yr hýn a auafodd
Duw. •

2il. Ymgastella o fewn gallu ac addewid

Duw am gynnorthwy ac amddiffyniad. 1
gwan galon ar y maes agored, fe' ddaw yi
wrol a diofn pan gaffo o fewn muriau cryf
ìon ac amddiffynfeydd. Yr oedd Ieremìal
ar roddi ei arfan ì lawr, a diangc rha^ y per
yglon oedd i'w wynebu wrth weinido'gaetin
i bobl hdiog a gwrthryfelgar. G wrandewcl
y modd yr oedd ei feddyliau yn rhedeg, an
tod gair yr Arglwydd yn waradwydd ac yi
watwargerdd iddo beunydd: " Yna y dy
wedais, Ni soniaf am dauo ef, ac ni lefara)

j

yn ei enw ef mwyach ;" ler. xx. 9. Y|
j

awr, pa beth a'i cadwodd rhag y ffoad <fl.
galon yma ì " Ond yr Arglwydd sy gydá

1 mi, fel un cadarn ofnadwy ;" adn. lî
Bellach, y mae yn cymmeryd calon ac yn
myned ym mlaen gyda'i waith yn ddiarswy^
Och! y mae em ilygaid ni ar ein peryoi
ond heb graffu ar y muriau anweledig aadÿ
awodd Duw eu gosod o'n hamgylch. Yf
oedd gwas y prophwyd raewn dychryn dwys
wrth weled llu y gelynion mor agos : ond 4
prophwyd, wrth ganfod y llu nefol yn oà*
gordd o'i amgylcb, nid oedd yn prisio mo
honynt oll mwy na brwynen. Os nad ydy*Duw yn alluog ddigon i'th amddiffyn, panam yr ai di ar ei neges ? Os wvt yn credi
ei fod, pa ham yr wyt yn ofni llefaru drost
tra y mae yn ddigon galluog i'th waredu ?1

3ydd. Cadw gydwybod rydd. Nis gaUhwnw fod yn argyhoeddwr hyf sy lieb fod
yn fucheddwr cydwybodol. Phaid i'r fath
un siarad yn isel rhag ofn deífro ei gvd-
wybod euog ei liun. Mae yn ail i un yn saetht
gyda dryll rhydlyd budr—ei geryddon ynel
daraw yn ol yu drwm. Ansancteiddrwydd
ym muchedd y pregethwr, rhaid iddo naitt
ai cau ei safn ef rhagceryddu, neugauclust*
ìau y bobjtrhag derbyn yr hyn a ddywedo.
O! y fath swn afrywiog a wna y faÁ
gloch agenogyngnghlustiau ei wrandawyrl*
Dymumad pob un, os rhaid iddo gael ei
guro, yw cael hyny gan law y cyfíawn?
Salm xci. Cynghor da gan ddyn drwg, y mae
ei wynt drewllyd yn ei ddiwyno wrth el*
roddi. Braidd nad oedd yn rhaid i'n Iach-
ÄWdwr erchi i'r bobl wrandaw ary Pharise-
aid, am fod eu personau yn waradwydd i'w
dywediadau : Mat. xxiii. 2, 3. Y mae hyd
yn oed pobl dda yn rhy dueddol i droi eu
cefnau ar yr ordinhâd o herwydd gwarth ydyn sydd yn ei gweini— eu gwendìd a'u bai
hwynt yw hyn ; ond gwae y rhai hyny wrth
ddrygioni pa rai y maent yn syrthio i'r

brofedigaeth hon. Mae yn dangos fod cylla
cryf a iachus gan y dyn a all fwyta ciniaw
o ddwylaw cegin-wraig fudr; a deall crj
iachus gyda chwant bywiog i'r gair, a allo
daraw ati a gwneud pryd Uawn o houo, heb
ddim gwrthwynebiad alarllyd, oblegidcam-
ymddygiadau y pregethwr.

4ydd. Ystyria mai y ffordd oreu i rag-
flaenu yr hyu a ofni yn fwyaf, ydyw aifer
hyi'derac eofndersanctaiddn dy weinidog-



tií HYF,

ucijj. Ai peryglu dy fywyd a ofni? Nid

,oes y fath ffordd i'w ddiogelu a thrwy fod

yn ffyddlawn i'r hwn a biau yn gwbl ei

drefnu. Yn llaw pwy, dybygit ti, y mae

;dy araserau ? Yn ddiau yn llaw Duw. Dy
gallineb goreu ynte fydd cadw ei fodd ef;

I herwydd pan'fyddo dy ffyrdd yn rhyngu

ei fodd ef, fe ddichon beri i'th elynion fod

mewn heddwch â thi. Gwaith diddiwedd a

diddefnydd hefyd yw boddio dyn ;
pe mynit,

nis gellit foddio pawb ; a phe gallet, nid oes

achos, ond i ti foddhau nn a ddichon droi eu

calonau oll, neu rwymo eu dwylaw. Goreu

Kllwydda y neb sy ffyddlawn. Yr oedd ar

onah ofn ei waith : O ! ni feiddiaifynedi'r

ddinas fawr gyda'r fath genadwri drom.

Dywedyd wrthynt y difethid hwynt oedd y
ffordd i'w rhoddi ar waith i'w ddifetha ef

am y fath newydd. Ond mor agos fu i golli

ei fywyd wrth ddiangc i'w gadw ! Ierenri-

ah, fe allesid meddwl, oedd wr tra thebyg

igolli ei fywyd wrth ei bregethu hyf :
etto,

cafodd amgenach nawdd yn y diwedd na

phregethwyr llyfnion yr oe's. Pa fodd byn-

ag, gwell marw yn anrhydeddus, na byw yn
waradwyddus. Ai dy enw yr wyt yn dyner

o hono ? Os hyf ac eofn fyddi, rhaid i'r

gair a bregethi fod yn waradwydd ac yn

watwargerdd i ti beunydd, fel gynt i Iere-

m'iah. Yn ddiau, ti elli gael dy watwar gan

rai, etto, fe'th berchir gan fwy ; ie, y rhai

a ysgydwant eu penau arnat, y mae ganddynt

yn eu" cydwybod yr hyn a wna iddynt dy

ofni. pregethwyr gwenieithus (sy'n der-

byn wyneb yn y gyfraith) yw y rhai afydd-

ant ddiystyr yng ngolwg y bobl : Mal. ii. 9.

dosb. v.

5ed. Ystyria, os nad wyt yn awr yn hyf

dros Grist yn dy weinidogaeth, nas gelli

fod yn hyf o flaen Crist wrth ei frawdle ?

Yr hwn sydd yn ofni agor ei enau dros

Grist, yn sicr bydd arno gywilydd edrychyn

ei wyneb y pryd hyny :
" Ehaid i ni oll ym-

ddangos ger bron brawdle Crist," &c; 2

Cor. v. 10. lxn awr, pa ddefnydd a wna
Paul o'r meddwl dwys ddifrifol hwn ? "A
ni gan hyny yn gwybod ofn yr Arglwydd,

yr ydym y\\ perswadio dynion ;" adn. 11.

Nid dòethion ydyw y rhai sydd yn herio y
barnwr trwy wenieithio i'r carcharor.

Meddwl difrifol am y dydd hwnw wrth

fyned i bregethu a barai i ni gau pob ofn

gwag allan o'r pulpud. Peth bychan iawn

yw i ni gael ein barnu ga,n ddyn am ein hyf-

dra ; ond alaethus cael ein collfarnu gan

Grist am ein llwfrdra. Dydd barn dyn sy'n

bresennol, fel ei gelwir gan Paul (1 Cor. iv.

3); pawb yn gallu beio y pregethwr a rhoi

eu barn arno, oni fydd wrth fodd eu clustiau

merwinllyd ; ond fe fyn Crist ei ddydd barn

yntau i'w barnu hwythau, sydd yn awr yn
neidio i farnu ereill ; a hawdd f.ydd i'w farn

ef ddiddymu yr eiddynt hwy. Ië, a'r rliai

ejdd yn awryn trwni feio dy hyfdra yn

ÍSl

ceryddu, fyddant y rhai cyntaf i dy

gyhuddo am dy ddistawrwydd tra phechad-

urus. Y gwas drwg, sydd yn wych ganddo

reoleiddiad esgeulus ei feistr (fel y caffo

ei ben yn rhydd i ddilyn ei ddyhirwch), fe

achwyna arno wrth y crogbren. Yn fynych

fe'i clywir yno yn gosod ei bechod a'r diw-

edd aìaethus y inae yn ei ddwyn iddo wrth

ddrws ei feistr, gan ddywedyd, Pe buasai

efe yn fy ngheryddu ni buasai i'r swyddog

fy nghoílfarnu: pe gwnaethai efe eiddyled-

swydd, ni buasai heddyw ar y crogwr

wneuthur ei grog-swydd. Fel hyn y dichon

rhai, y dydd olaf, gyhuddo eu gweinidogion

anffyddlawn, a dywedyd, Pe buasent hwy
wedi mynegi iddynt eu perygl, na buasent

wedi rhedeg iddo
;
pe buasent yn hyf i ger-

yddu eu pechod, na buasent yn byw mor
ddigywilydd dan ei arfer, nes iddo eu dwyn
i warth a thrueni tragwyddol.

6ed. Ystyria mor h.yf y bu Crist yn ei

weinidogaeth. Bu raid i'w wir elynion roi

iddo ef y dystiolaeth hon : "Ni a w.yddom

mai uniawn yr ydwyt ti yn dywedyd, ac

nad wyt yn derbyn wyneb, eithr yn dysgu

ffordd Duw mewn gwirionedd ;" Luc xx.

21. Nid eiriachai efe y balchaf o honynt,

ond a'u ceryddai yn eu hwyneb, gan ddad-

gan bam Duw i'w herbyn . Pan yng nghan-

ol ei elynion, ni frawychwyd mo hono

gan eu golygon uchel a'u bygythion creu-

lawn; ond fe addefodd y gwirionedd pen-

nodol hwnw a farnasant hwy yn drosedd

bywyd arno : Mat. xxvii. 11 ; Ioan xviii.

37. Oddi yma y dywed Paul, " Yr hwn dan
Pontius Pilat a dystiodd broffes dda" (l

Tim. vi. 13); ac y mae hyn fel y ddadl

gryfaf ganddo at daer annog Timotheus i

fod yn tfyddlawn yn ei weinidogaeth. Pa
gynnhyrfiad mwy i wroldeb addichon milwr

gael, na gweled ei gadben o'i flaen yn sefyll

yn galonog a digryn lle y mae y bwledi yn
ehedeg yn amlaf ? Y fath flaenoriaid dewr-

wych, nid ydynt yn arfer magu sawdwyr
gwan-galon. Nid oes fodd i ninnau fod yn
ddiysbryd, os byddwn dan ei addysg ef a'i

Ysbryd yn gweithio ynom. Pan welodd yr

archoffeiriad a'r henuriaid hyfdra Pedr ac

Ioan, dan eu gwýs ger eu bron hwynt, hwy
wybuant yn fuan pa le y cawsant yr ysbryd

tra mawrfrydig hwn ; o herwydd dywedir,

" Hwy a'u hadwaenent, eu bod hwy gyda'r

Iesu ;" Act. iv. 13.

7fed. Gweddia, ac erfyn weddiau, am yr

hyfdra sanctaidd hwn. Y modd hwn y
daeth yr apostolion i'w feddu. Nid â'u

mawrfrydigrwydd naturiol uwch law ereill

y cawsant hwy eu hyfdra (chwi welweh y
fath fiíwyr gwych oeddynt ynddynt eu hun-

ain, wrth eu hymddygiad digalon pan ddal-

iwyd Crist
;
pan ddiangasant oll mewn braw,

gan ei adael ef i ymdaraw drosto ei hun):

ond plentyn gweddi ydoedd. Nid ei fagu o

honynt a gafodd, ond ei roddi iddynt o'r nef
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ar eu gostyngedig erfjniad. Owelw hwy
yn taer weddìo am dano (Act. iv. 29): M Yn
awr, Arglwydd, edrych ar eu bygythion
hwj, a chaniatâ i dy weision draethn dy air
di gjda phob hyfder." Deliwch svlw, nid
gweddio yn erbyn dioddef j maent, ond am
hyfder i bregethu, costied a gostip iddynt.
Nid ydynt yn dymuno eu hesgusodi rhâg y
frwydr, ond eu harfogi â gwroldeb i seryll
pddi ; gwell ganddnt gael eu codi uwch
law ofn dfoddef, na chael rliv.l-l-frai.it rhag
dioddef: ond i Dduw roddi iddynt hyfderi
wnend cn dyledswydd a sefyll at eu harfau,
djna ddigon ganddjnt. Yn awr, gwelwch
mor fuan y mae Duw yn caniatau eu ^o-
fjnion: "Ac wedi iddynt weddlo, siglwyd
y lle yr oeddjnt wedi ymgynnulì ynddo

;

a hwy a lanwyd oll á'r Ÿsbrjd Glân ; a
hwj a lefarasant air Duw yn hyderus;"
adn. 31. Dyna y gras a ddymunasant
wedi ei dywallt i'w mynwes yn helaethach
nag erioed. Os bjdd ar j milwr chwant
ymladd dros ei frenîn, diammheu y caiíFefe
arfau ond eu gofýn. Os hyn yw dy ddv-
muniad syml dithau, ni ommedd Duwmo'th
gais. Gwelwch liwjnt yn anfon ereill at
Dduw,arynegeshwndrostyntyn Col. iv. 3,
ac yma yn y testyn. Yn sicr, ni ddichon
pobl ddeisyf gau Dduw i'w gweinidogddim
sydd yn fwy angenrheidiol iddo ef a hwy-
thau. Mae yn ddyiedswýdd anhawdd iddo
ef, ond angenrheidiol i chwi. Nis gall efe
fod yn weinidog ffyddlawn, oni faidd dra-
ddodi y cwbl o'i genadwri. Wédi i'r ym-
herawdwr Mauritius ymofyn ynghjlch tu-
edd Phocas, efe a ddywedodd, Os un ofnus
ydyw, llofrudd ydyw. Yr hwn sj'n ofni
wynebau ei bobl yw y tebycaf i fod yn llof-
rudd i'w heneidiau. Feìlj y gweddîwch
drosoch eich hunain wrth erfyn am y rhodd
hon i'ch gweinidog.

PENNOD XI.
Giceim'dogion yn cacl cn galw yn gtnhadau : eu
hurddas a'u dylcdswydd oddi wrth hyny yn cacl
cu dangos.

"Dros yr hon yr wyf yn genad niewn cadwyn."
Daethom o'r diwedd at y j^en cyö'redinol
olaf yn y geiriau

; y ddadl â pha un y mae
yr apostol yn cryfhau ei ddeisyfîad, er eu
hannog yn fwj elìeithiol i gofio am dano yn
eu tweddîau. Mae hon jn ddeublyg. 1.

Oddi wrth ei swydd :
" Dros yr hon "yr wvf

yn genad. 2. Oddi wrth ei amgylchiad cjs-
tuduiol : "cenad mcwn cadwyn."

1. Ei swjdd. Gan fod cenhadan jn neges-
wyr llywodraeth, yn cael eu hanfon ar led
gan y brcnin ynghylch gorchwyliou niawr-
ion y deyrnas, y mae yn gweddu i bob deil-
iad cywir ddymuno rhwydd-deb a llwydd
ldynt yn eu cenadaeth. O'r achos liwn

y mae Paul wedi ei anfon vn genadwr mn »Duw mawr, yn dymuno fel apostol y cen'
hedloedd gael gweddíau yr eglwys am lwydd
iant dedwydd ar ei genadwri.

nosn. i.

Deliwch sylw
: Y mae gweinidogion vf

efengyl yn genhadau Duw. Nid yw yr apos-
tol yn pnodoli yr enwad iddo ei hun yn
ddigyfran, fel pe nabuasai neb yn gyfryw ond
efe ei hun

; o herwydd mewn lle arall ymae yn son am ereill yn y swyddogaetìB
Yr ydym m yn genhadau dros Grist" (tj

Cor. v. 20); hyny yw, nyni apostoUon, svdd'
yn awr yn y lle ac ar negeseuaeth yr efenWL'
ar cjfrjw hefjd ag a aufonir ar ein hof ni
ar yr un neges hjd ddiwedd y bjd. Awd^
urdodiad anghyffrediuol yr apostolion, jhwnw sj gan weinidogion cyffredinol, yrun'.
yw o ran sylwedd

; ond eu bod hwy yn cael
cu hanfodiad o enau Crist yn ddigyfrwnl
ac anfoniad perthynol i'r byd oll, tra y maej
gweinidogion cyffredin yn ei ddorbyn trwy
yr eglwys, gan awdurdod yn deillîàw oddi»
wrth Grist, ac jn cael eu scfvdlu o fewn
cylchóeddpennodol, i aros fel cenhadau tri«3
ìannol yn y lleoedd yr aufonir hwynt iddl
ynt. Wrth drin y pwngc hwn, ni a chwil-
rwn i'r tri phcth a ganlyn :—

1. Pa ham y gelwir gweinidogion yn gen4
hadau. °

_
2. Pa ham y mae Duw yn dewis crhoeddi

ei efengyl drwy geuhadau.
3. Pa ham y mae yn defnyddio dynicj

gweiniaid, ac nid angylion gogoneddu^, i fod
yn genhadau drosto yn y negeseuaeth hwn.1

1. Pa ham y gelwir gweinidogion yn genP
hadau : acymaehyny i arddangos, laf. Bri]
2il. Djledswjdd eu galwad.

laf. Y Bri. Mynai Duw trwv y fath
enwad fagu cyfrifiad parchus o "alwad y
gweinidogion yng nghalonau pawb o'r rhaî
eu hanfonir atjnt. Mae hjn jn fwj angenl
rheidiol at lwjddiant cu cenadwri nag y
meddylir yn gyffredin. Mi a wn yn dd3
am yr hyn a lcfara gweinidogion ar y peí
hwn, y tjbir hwynt jnddo yn hytrach vn
hunanwyr, nag yn wjr o blaid yr efengyL
Mae djnion jn dueddol i'w ddeongli ü%
ffrwyth eu balchderac ymgais ganddynt anv
rjw fawredd allanol a rhwysg bvdol y
maent am ei gyrhaedd trwy ý fath "eîiwad
mawrwych. Ÿr ocdd Paûl ei hun yn ys-
tjriol _o hyn ; ac am hjny yn 1 Cor. iv

#
wedi iddo yn yr adnod gyntaf alw am y
parch ocdd ddyJedus i alwad gweinidogj
" Felly cyfrifed dyn njni megjs gweiuidog-
ion i Grist, goruchwylwyr ar ddirgeledij
aethau Duw," ymaeynrhoddigocheìiad, jn
achi. 5, " na farnent ddim cjn yr anrsêr hij
oni (Ulelo yr Arglwydd. Yna y gwjbjddir
oddi ar ba ysbryd yr ydym ni, weinidogion,
yn mawrhau ein swydd, ac yn gweithredu
yn cin galwad ; ac hefjd gan ba ysbryd y
maent hwy yn cael eu cjnnhjrfu, sydd yn
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difrîo ac yn dirmygu ein galwad a'nperson-

au hefyd er ei mwyn.
D0SB. II.

Yn awr, urddas cenhadau yr efengyl a ym-
ddengys mewn tri pheth.

.laf. Yn mawredd y Brenin oddi wrth yr

hwn y maent yn dyfod.

2il. Mawredd y Person yn lle yr hwn y
maent yn sefyll.

3ydd. Ehagoroldeb y genhadwri a ddyg-

ant
lal. Mawreda y Brenin oddi wrth yr

hwn y deuant. Y mae cenhadau yn cael

eu parch yn ol gradd y meistr a fo yn eu

danfon ; po mwyaf fo y brenin, mwyaf an-

rhydeddus yw ei genad. Yn awr, y mae
gweinidogion yr efengyl yn dyfod oddi wrth

y Duw mawr, Brenin y brenhinoedd, ac

Arglwydd yr arglwyddi, trwy yr hwn y
teyrnasant, a than yr hwn y maent yn dal

eu holl dywysogaethau ; dyma eu meistr yn
enw yr hwn y deuant. Am h}'n y mae
Moses wrth draddodi ei genhadwri i Israel

yn erchi iddynt roddi mawredd i'r Duw
hwnw, enw ac ewyllys yr hwn yr oedd efe

yn gyhoeddi : Deut. xxxii. 3. Y mae gallu-

ogion y bycl wedi cael prawf drud rnor

ddwys y mae Duw yn cymmeryd iddo ei

hun yr ammharch a wneir i'w weision. Pa
beth a ddygodd teyrnas flodeuog Israel i

ddinystr, ond eu gwaith yn gwatwar ei gen-

hadau, ac yn gwawdio ei brophwydi ! Hyn
a fu, "nes cyfodi o ddigofaint yr Arglwydd"
i'w herbyn, "fel nad oedd iachâd ;" 2 Cron.

xxxvi. 16. Nis gallwn ddirmygu y genad
a pharchu y meistr a'i hanfonodd : Luc x.

16. Ychydig sy mor hyf a dywedyd gyda'r
brenin baích hwnw, "Pwy yw yr Arglwydd,
fel y gwrandawn i ar ei lais ì" (Ecsod. v. 2),

ond y mae llawer yn beiddio dywedyd, pwy
yw y gweinidog, fel yr ufuddhawn i'w gen-
hadwri, yr edifarhawn wrth ei alwad, y
crynwn wrth ei bregethiad ? Och ! y maent
yn anghofio fod awdurdod Duw ganddynt
am eu cenhadaeth ; ac felly y maent yn
ceisio at Dduw ei hun, â'u hystlysddyrnod,
wrth ddiystyru ei genad.

2il. Mawredd y Person yn lle yr hwn y
maent yn sefyll. Nid yw gweinidogion ond
cenhadau rhaglawaidd, Crist ei hun a gaf-

odd y swydd gyntaf, am liyny y gelwir ef

angel, neu genhadwr y cyfammod (Mal. iii.

1), ac "apostol ein cyfíes ;" Heb. iii. 1. Oddi
wrtho ef y mae gweinidogion yn derbyn eu
hawdurdod :

" Rhoddwyd i mi bob awdur-
dod yn y nef, ac ar y ddaear. Ewch gan
hyny, a dysgwch yr holl genhedloedd ;" Mat.
xxviii. 18. Felly 2 Cor. v. 20 ; "Yr ydym
yn erfyn dros Grist, cymmoder chwi â
Duw." Fel pe dywedasai yr apostol, nid
ydym ni ond yn traddodi y genhadwri hono,
yr oedd Crist ei hun i'w thraddodi oni bu-
asai ei fod wedi cael ei alw i'r nef ar achos-
iou ei eglwys ; ac am hyny y gadawodd efe

ni—ei raglawiaid— i ddw)Ti ym mlaen y
weinidogaeth a ddechreuodd efe ei hun pan
ydoedd yma isod. Yn awr, y fath anrhyd-
edd ydyw i greadur tlawd sefyll i fyny yn
lle Crist, i ddwyn at bechaduriaid tlodion y
genhadwri hono a ymddiriedwyd yn gyntaf

iddo ef !

3ydd. íihagoroldeb y genhadwri a ddyg-
ant. Y mae tri math o genhadaethau
yn y byd, a barant dderbyniad parchus i'r

cenhadau a fo yn eu dwyu at unrhyw wlad-
wriaeth ; cenhadaethau am heddwch ; cen-

hadaethau am briodas; a chenhadaethauam
fasnach neu farchnaclyddiaeth.

DOSB. III.

(laf.) Cenhadaethau heddwch. Pryd-
ferth yw eu traed, ac urddasol eu personau,

y rhai a ddygant newyddion da o heddwch
i'w canlyn

;
yn enwedig pan fo y pedwar

peth hyn yn cydfyned yn eu cenhadwri, y
rhai a geir oll yn negeseuaeth yr efengylwr.

1. Pan fo cenhadwr yn dyfod oddi wrth
ryw frenin galluog, syclcl â'i rym i'w arswydo,

a'i luoecld yn anwrthwynebol. Cenhadwr
oddi wrth y fath frenin, at bobl noeth ddi-

arfog am heddwch a chyttundeb, O mor
groesawus ei ddyfodiad ! Y cyfryw frenin

yr ydym ni yn dyfod oddi wrtho ; nid yw
efe yn cynnyg heddwch am na all gynnal
rhyfel, neu am fod arno eisieu ein cyfeill-

ach. Y mae ar bechaduriaid angen ei fodd
ef ; orid nid ofna efe eu banfodd hwy. Erioed

ni allent ergydio un o'u saethau cyfuwcha'r
nef, ond y cwbl yn disgyn i lawr ar eu pen-

au hwy eu hunain. Y neb a boera yn erbyn

y gwynt, pa beth a gaiff ond ei boer yn ol

i'w wyneb ei hun ? A pha beth a ddisgwyl
ymlacídwr â Duw, ond ei arfau yn ol ar ei

ben ei hun ? Y mae brenhinoedd byd yn
ceisio am hedd pryd nas gallant ymladd

;

na thybia felly am Dduw
; y mae ei offer

dinystr yn barod ganddo, ei luoedd arfog

ym mhob lle, digon i dynu i lawr ei elynion

balchaf. Nid oes greadur mor fychan nad
yw yn cynnwys llu digon cryf i ddofi y
brenin uchaf yn y byd. Y pryf o dan droed

Herod, wrth orchymyn Duw, a ymeiíl yn-

ddo ac a ysa ei galon. O ! gyda pha ofn a
chryndod y dylai cenhadau y Duw hwn gael

eu derbyn ! Pan ddaeth Samuel y pro-

phwyd i Bethlehem, henuriaid y dref a ddy-
chrynasant wrth ei gyfarfod, ac a ddywed-
asant, "Ai heddychíawn dy ddyfodiad ?"

1 JSai. xv.i. 4.

2il. Pan fo y fath frenin galluog yn anfon
ei genhadau heddwch at bobl a fyddont eisoes

wedi teimlo effeithiau ei rym, ac yn nychu
dan yr archollion dyfnion a ddygodd eu
rhyfel arnynt. O ! felyrhedent i agor pyrth
eu dinas i'r fath genhadwr ! Mor ewyllys-

gar yn ddiau ag yr agorodd Noah y ffenestr

î dderbyn y golomen oedd yn dwyn y ddeil-

en olewydden ar ol y diluw mawr. Dyma
y cyflwr alaethus v mae gweinidogaeth yx
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efengyl yn cael dynolryw ynddo. Y fath
drneni y dyg ein rhyfel a'r nef ni iddo ! Ai
nul ydym yn teimlo saethau dialedd dwyfol
yn glynu hyd yn oed yn ein calon; '

. *-_*- - *~«,«au an
cydwybodau—barn Duw wedi ymatlyd ym
niliob cynneddf o'n heneidiau nc «telod o'n
cyrph

! Ai nid yw yr holl greaduriaîd dan
arfau ì'n herbyn, ac uffern oddi iscd vn agor
ei safn ysol arnom, yn barod i'n Hyngcu i

ddistryw tragwyddol ! Ac a ydvm nfetto
mor ddewrgas fel nas gallwn roi i'w gen-
hadau un Jletty yn ein tref ond carchar, na
chroesaw i'r geuhadwri heddwoh, ond anfri
a dirmyg ?

.
3-,Çan fo ganygenari ammodau heddwch

a fyddo yn anrhydeddus. Aur, meddwn, fe
elhr ei brynu yn rhy ddrud

; ac felly hedd-
wch rhwng un wlad a'r Uall. Megys pan
gynnygiodd Nahas yr Amoniad heddwch i

wyr Iabez Gilead, ond ar ammod iddo gael
tynu liygad deheu pob un o honynt, a gosod
hyny yn waradwydd ar Israel

; yr hyn a
wrthodasant gyda digllonedd cyiiawn. gan
ymroddi i farw yn anrhydeddus yn hytrach
na byw yn waradwyddus. Y màe yn arfer
gyda llawer o frenhinoedd y bvd, wneuthur
eu gofynion yn ol hyd eu cìedddyf

;
pau fo

eu gallu yn fawr y mae yn auhawdd cael
heddwch ar ammodau esmwyth. Yn awr,
feddylai hyn, dybygid, wneûthur gweinid-
ogion yr efengyl a'u cenhadwri vn an-
nhraethol dderbyniol gan bechaduriàid. Er
eu bod yn dyfod oddi wrth y Duw mawr, a
ddichon ofyn fel y myno (o herwydd pwy a
ddywed wrtho, pa beth wyt yn ei wneuth-
ur .), ac fe allai nid yn unig alw am ein
llygad o'n pen, ond rhwygo eín calon hefvd
o'u corph

; etto, y mae yn,cynnyg heddwch
ar y fath ammodau graslawn, fel pe cawsem
eu tynu na allasem byth eu ffuríio i fod
gymmaint er ein lles ag y rhyngodd bodd
iddo ef o'i ras ei hnn eu pennodi. Nid oes
dim o fewn y cyfammod heddwch wedi ei
gadw ganddo iddo ei hun heb law y sicrhâd
o'i ogoniant ei hun yn ein hiachawdwriaeth
iri. Gwelwcii ychydig o'r hyn y mae yn ei
gynnyg i bechaduriaid druain, ac yneiofyn
ganddynt yn ol. Y mae cynnyg selio act o
ebargofiad i faddeu a chladdu mewn anghof
bob anfii a wnaed i'w goron a'i urddas yn
amser ein gelyniaeth i'w erbyn. Felly ymae yr addewid :

" Mi a faddeuaf eu ban-
wireddau, ac ni choíìaf hwynt mwyacli."
Ac nid yn nnig efc a faddeu yr hyn a aeth
heibio, ond efe a dderbyn eiu personau i'w
ífafr am yr amser a ddaw. Fe ddichon
brenin achub bywyd drwgweithredwr, ond
etto ei fwrw am byth allan o'i Iya ; eithr ymae efe yn addaw dyfodfa i'w bresennol-
deb

:
" Trwy yr hwn hefyd y cawsom ddy-

fodfa trwy tfydd i'r gras hwn, yn yr hwn yi
ydym yn sefyll ;" Rhuf. v. 2. Ydyw, v míie
yn addaw adferu pechadur i'r cwbl a goll-
odd trwy ei wrthryfel. Y mae bradwriaeth

yn diwyno y gwaed, yn diraddio o anrhyd
edd, ac yn anrheithio yr ctifeddiaeth \

orfelldith a ddaeth ar v pechadur am e
wrthryfel, a'i adfera i'w fri dechreuol \
noaeynriioddiiddynt "alluifod yn feib
ion (loan i. ] 2), ac fel ei feibion y mae vi
eu gwneuthur yn « etifeddion ;" a hyny nic
yn umg i ryw Gabul—rhau fawlyd' ymiìsod—ondi'mef eihun, etifeddiaeth n v

goleuni, ogoneddus annhraethol ; c herwydd
y mae i dduwioldeb addewid o'r bywrdhwn ac o'r hwn a fydd. Yn awr, g^eln
yr hyn y mae yn ei ddisgwyl ar Jaw v pech-
adur, md ì bwrcasu ei ras hwn â phridwerth
on pwrs ein hunain; na, fe waghaodd
wytliienau ei Fab i dalu hwnw ; ond v mae
yngofyngenym— 1. Roddi arfau ein gwrth-
ryfel i lawr (o blegid diamhydedd fyddai
iddo ddal cyflafaredd â ni tra bo genym v
çleddyf hwnw yn eiu llaw â pha un vr yni-
laddasom i'w erbyn). 2. Derbyn madcìeu-
ant a chymmod ar law rJiad raa, gan roddi
y clod am dano i drugaredd Duw vn unì3
fel yr achos cynnhyrfiol, ac ufudd-dòd bodíîJ
JonaAvl Cnst fel yr aclios haeddiannol 3
Ar ì m dyngu ffyddlondeb achywirdeb iddo'
am yr amser a ddaw. Gweddeidd-dra y
cynnygion liyn a addefir ryw ddydd gan yrhaisyddyn awr yn eu gwrthod; addefir
gyda chywilydd ac aJaeth diderfyn paa fo
Cnstyn eu hymlid i uffern â'i farn annil

dwy.idymad
4. Pan fo brenin yn ddiffuant yn ei gynl

nygion o heddwcJj, ac yn rlioi sicrwýdd
Jlawn am gyflawniad o'r hyn y mae yn ei
addaw. Rhaid i hyn beri croesaw mwyi
drachefn i'r cenhadwr. Ym mysg dynionlmd yw cyfammodau heddwch vn fynycli
ond megys cauadlen olygus i ryfeJ. Lìeiafl
y bwnadant yr hyn a ìicmant fwyaf. Ono3
pan ddel ceohadwr awdurdodedig i roi sicrJ
wydd a boddlonrwydd llawn vn erbyn polj
ofuau ac ammheuon a ddiclion gyfodi vu
mynwesau yr wrthblaid, y mae hyn vi3
chwanegu atwerthycwbl o'r blaen. iul
awr y mae y Duw mawr wedi ymddaroal
twngyn rhyfedd at foddloni calenaa cweryM
us pecliaduriaid druain. Y mae euoarwyddl
wedi gwneud dyn yn ddrwgdybus o Dduw •

ei anliyddlondeb ei hun i Dduwyn peri iddJ
ammheu ffyddlondeb Duw iddo yntau. MoJ
fuan y gallodd Satan gael gan Efa ammhefl
gwinonedd Duw ! "Ai diau ddywedyd o
Dduw?" medd efe ; ac "ni byddwch feirvl
udim ;" a dyna hi yn ebrwydd wedi ei hysl
gwyd o'i clired i'w Clireawdwr i goelio eij
dinystrydd. O! mor hawddynteyw iddcl
feithrin yr aînmlieuon hyny sydd yn awrl
yn magu yn naturiol yn ein calonau angJnedJ
miol ni

! Mor fynych y byddwn yn rhoi y
peth i ddadl

! A faddeu Duw bechodau moJ
fawrion ac aml ì A allaf fi anturio credu ì'

Yn awr, y mae Duw yn rhoi cyfarwyddiadj
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au o'i air i'w genhadau, at ddistewi pob am-
mheuaeth a phetrusder a deflir i raewn gan

Satan, neu a ddichon gyfodi o'n calonau

drwgdybus ein hunain. " Y mae y Beibl

drwyddo oll ar hyn," medd Luther, "am
chwalu ein hammheuon, a sicrhau ein go-

baith." Gan Paul hefyd y mae ymadrodd
rywbeth yn debyg ;

" Pa bethau bynag a

ysgrifenwyd o'r blaen, er addysg i ni yr ys-

grifenwyd hwynt ; fel trwy amynedd a di-

ddanwch yr Ysgrythyrau y gallem gael go-

baith ;" Rhuf. xv. 4. Y mae llawer dyfais

gan ddynion i foddloni meddyliau eu gilydd

ynghylch gwirionedd eu haddewidion a'r

sicrwydd o'u cyflawniad. Weithiau, hwy
a roddant eu sel yn gadarnhaol wrth yr ys-

grifen. Fel hyn y mae Duw yn rhoi sel lydan

y sacramentau, a sel gyfrin ei Ysbryd, i

sicrhau i'r credadyn y cyflawna efe y cwbl

a addawodd yn ei air. Weithiau, gelwir

tystion i niewn er sicrhâd mwy am y cyt-

tundeb. Y modd hwn fe alwodd leremiah

dystion ar y pryniad a wnaeth o faes ei{

:

Ier. xxxii. 10. Gwelwch dystion yi y nef

ac ar y ddaear, yn barod i dystio gwirion-

edd yr hyn a addawodd Duw, ac oll yn gyt-

tun yn eu tystiolaeth : 1 Ioan v. 7, 8. Os
na wna y rhai hyn i gyd y tro, yna cym-
merir 11w, ac y mae hwn yn arfer rhoi ter-

fyn ar bob ymryson. I hyn hefyd y mae
Duw yn grasol ymostwng, nid am fod angen
ar addewid Duw am sicrhâd ei lw i'w

gwneuthur yn sicrach, o herwydd y mae
mor ammhossibl i Dduw fod yn gelwyddog
wrth addaw ag wrth dyngu; ond i gryfhau

ein ffydd ni, sy mewn eisieu y fath attegion

a hyn i'w dal a'i chadarnhau, fel y cry-

bwyllir yn felus yn Heb. vi. 17, 18. Dyma
flodeuyn pennodol y dichon gwir gredadyn
sugno mêl o hono, i fyw yn gysurus yn y
gauaf caletaf a hwyaf o drallod a ddaw i'w

ran :
" Yn yr hyn, Duw yn ewyllysio dangos

yn helaethach i etifeddion yr addewid ddi-

anwadalwch ei gynghor, a gyfryngodd trwy
lw ; fel trwy ddau beth dianwadal, yn y rhai

yr oedd yn ammhossibl i Dduw fod yn gel-

wyddog, y gallem ni gael cysur cryf," &c.

Yn awr, po mwyaf y sicrwydd a alluoga Duw
ei genhadau i'w gynnyg i bechaduriaid am
yr iachawdwriaeth a bregethant yn ei enw,
mwyaf anferth bechadurus yw anghredin-

iaeth ac anedifeirwch y rhai a'i gwrthodant.

Pan ddaeth Titus Vespasian i Ierusalem, a

gweled y trueni annhraethol a oddefasai yr

Iuddewon gwarchauedig gan y tair dryg-

farn hyn—cleddyf, haint, a newyn, a fuasai

cyhyd mewn grym yn eu mysg, dywedir
iddo dori allan fel hyn :

—"Dieuog wyf fi o'r

holl waed hwn a dywalltwyd, ac o'r caled-

fyd a oddefodd y bobl hyn ; hwy a'i dygas-

ant trwy eu cyndynrwydd ar eu penau eu

hunain." O ! pafaint mwy y dichon cenhad-

Crist olchi eu dwylaw uwch ben pechadur-

iaid anedifeiriol, i ba rai y maent wedi cyn-

3 D

nyg cymmod a heddwch yn enw Duw mor
fynych, ond ni fynent wrandaw ?

DOSB. IV.

2il. Y cyfryw genhadau ag a ddeuant i

wneud cyfathrach trwy briodas rhwng gwlad
a gwlad. Dyma un ran fawr o genhad-
aeth y gweinidog. Hwy a anfonir i roi i'r

byd wybod pa ewyllys da sydd gan Dduw y
nef at bechaduriaid tlodion, ei fod yn fodd-
lawn i roddi ei unig Fab a'i etifedd yn briod
iddynt, os boddlawn fyddant hwythau i'r

cyttundeb a'r briodas. A chwaneg, y mae
y Tad a'r Mab â'u hymserch ar y gorchwyl.
Priodas ydyw, y meddyliodd Duw ei hun
gyntaf am dani i'w Fab

; y mae yn dardd-
iad o gynghor ei ewyllys ei hun. A phan
drinwyd y bwriad mawr hwn rhwng y Tad
a'i Fab cyn seiliad y byd, fe hysbysodd y
Mab i'w Dad ei fawr serch ; do, gan wirio

yr anwyldeb mawr oedd yn ei fynwes at

ddynolryw ; o herwydd mor foreu a hyny y
llawenychodd yng nghyfanneddle y ddaear,

a'i hyfrydwch oedd gyda meibion dynion.

Yn ganlynol i hyn, pan ddaeth cyflawnder
yr amser, cymmerodd ei daith o'r nef i'r

ddaear, fel trwy briodi ein natur, y gallai

fyned mewn cyfathrach agos â phersonau
credinwyr. Dyma y gyfathrach y mae cen-

hadau Duw wedi dyfod atoch i ymdrin yn
ei gylch. Y Beibl yw eu tystlythyr, sydd
yn cadarnhau dan ysgrifenlaw a sel Duw ei

hun, wirionedd yr hyn oll a gynnygiant yn
ei enw ef. Yno chwi a gewch lun y Ty-
wysog nefol hwn y maent yn deisyf eich

serchiadau iddo, fel trwy edrych arno yr
hoffech ei berson yn well. Yno y mae
breichledau gwych yr addewidion, apharai
y mae i'w genhadau, yn ei enw ef, anrhegu
yr holl eneidiau ewyllysgar hyny a groesaw-
ant y cynnyg, ac a roddant eu cydsyniad i'

w

gymmeryd ef fel eu Harglwydd a'u Priod.

Ië, y mae ganddynt awdurdod i gyhoeddi y
gostegion, gan addaw priodas yn ei enw ef,

yr hyn a gyflawna efe iddynt yn y dydd
mawr :

" Mi a'ch dyweddiais i un gr, i'ch

rhoddi megys morwyn bur i Grist ;" 2 Cor.

xi. 2. Yma, sefwch a mawrygwch, chwi
blant dynion, yr ymostyngiad isel hwn yn
y Mawrhydi Dwyfol ! O ! iddo fyned erioed

i galon y Duw mawr i briodi ei Fab â'i

greadur ! ac nid â'r teulu anrhydeddusaf o'i

greaduriaid chwaith ! Canys ni chymmer-
odd efe naturiaeth angylion, ond dynolryw

;

a hon, nid yn ei phrif harddwch, ond pan
oedd wedi syrthio a'i diraddio o'i gogoniant

dechreuol. I dywysog o waed uchel gym-
meryd llangces dlawd o rengc y cardotwyr,

sydd yn beth na chlywodd y byd etto am
dano ; ond cymmeryd un o'r bwthyn gwael-

af ni fyddai yn beth mor ryfedd a'i chyrn-

meryd o garchar, neu oddi wrth y frawdle,

wedi ei chollfarnu am fradwriaeth yn erbyn

ei frenhinol berson. Etto, fel hyn y mae
yma

; y mae yr Arglwydd yn cynnyg dyrch-
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afu pen ei greadur gwrthryfelgar o garchar,
lle y mae yn gorwedd dau farii augeu, am
frâ 1 erchyll yu erbyu ei gorou a'i urddas,
i'w gyninieryd i'w fynwes yn briod iddo !

Yn ddiau nis gwn pa un fwyaf i'w ryfeddu,
trugaredd Duw yn ymwedd â ni, ynte ein
balchder a'n ffolineb ni sydd mor osgoelyd
ac anhydyn i dderbyn y cynnyg. Er î Abi-
gail addef ei him yn annheilwug i fod yn
wraig i Dafydd, etto yr oedd hi yn rhy gall
i sefyll yn ei goleu ei hun, trwy ollwng y
fath gyfle ar ei chodiad i lithro heibio, uad
oedd hi yn debyg o'i gael drachefn. Am
hyay, dywedir, " Hi a frysiodd, ac a aeth
ar ol cenhadau Dafydd." Ond Och ! fel yr
ydym ni naill ai yn gwrthun nacau, ai yn
ífol ymesgusodi, ac yn dal cenhadau Duw
mewn petrusder o ddydd i ddydd !

dosb. v.

3ydd. Y cyfryw ag a ddeuant â chenhad-
aethau am farchnadyddiaeth a masnach.
Pe rhoddem fod gan frenin yn ei deyrnas
bethau da o'r fath nas gallai cenedl ger llaw
ymgynnal hebddynt na'u cael o un lle arall.
Pe danfonai hwn genhadwr at y bobl hyn,
a chynnyg iddyut fasnach rydd, fel y gallent
ddyfod mor fynych ag y mynent, a chym-
meryd o bethau da ei wlad ef . Mor llawen
y cofleidid y fath geuhadwri ! Y mae ded-
wyddwch dyn ar y ddaear yn sefyll mewn
masnach a m irchnadaeth rydd â'r nef ; a lle

llwm, tlodaidd, yw y byd hwn ; nid oes yma
ddim i'w gael y gall enaid anfarwol fyw ar-
no na chael boddlonrwydd oddi wrtho. Yn
y nef yn unig y mae yr hyn sydd yn eisieu
arno i'w gael

; y bwyd sydd i'w borthi, a'r
dillatl i'w wis,'o ydynt oll o dwf y wlad nefol
hon. Pechod cyntaf dyn a anafodd ei holl I

farchnadaeth â'r nef. Pan wrthryfelodd
Adda,dechreuodd rhyíel yn ebrwydd,a phob
masnach âg ef a attaliwyd ; am hyny, yn ein
cyflwr naturiol, dywedir einbod "ymnihell
ac heb Dduw yn y byd." Yr effeithiau
alaethus o'r golled lion sydd i'wgweled yn^
nghyflwr diymgeledd enaid dyn, a fu un-
waith wedi ei wis^o yn harddwych â chyf-
iawnder a sancteiddrwydd, ond sydd 'yn
awr yn noetli gywilyddus, heb feddu cerpyn
i guddio ei gywilydd âg ef. Yn awr, y mae
Duw yn anfon ei genhadau i gynnyg hedd-
wch

; a chyda hyny, ryddid i adnewyddu ycymmundeb cyntaf âg ef :
" O deuwch i'r

dyfroedd, bob uu y mae syched arno
; îe,

yr hwn nid oes arian gauddo ; deuwch,
prynwch, a bwytewch

; ìe, deuwch, pr/n-
wch win a llaeth, heb arian, ac heb werth ;"

Bsa.. lv. 1. Y mae yn gwahodd pawb i droi
yn farchnatwyr â'r uef :

" Deuwch i'r dyfr-
oedd ;" ymadrodd yn cyffelybu yr efengyl i

dref borthladd, neu borthfan ynddi, lle ýínae
y criwr yn galw y bobl i gyrchu a phrynuyr
eiddo a fo yuo wedi ei ddwyn i dir. Yinay
mae Duw yn gosod cyfoeth ei ras ar led, ac
ar werth, " heb arian, ac heb werth !"

Rhaid fod hwnw yn fasnach ennillfawr, a
fo yn dwyn elw mawr i mewn heb roi allan
lawer o gost. Yma y mae holl gyfoeth y
nef i'w gael, a dim gofyn am arian yn y
pryniad ! A ellwch chwi glywed am y perl
gwerthfawr hwn, a pheidio troi yn farch-
natwyr am dano ì Neu a ddichou eich en-
eidian ymgynual wrth eich crach-gelfyddyd
fydol ì O ! "pa ham y gweriwch arîan am
yr hyn nid ydyw fara ?" Nid yw yn angen-
rheidiol i clîwi fod yn gyfoethog yn y byd

;

ond y mae yn angeurheidiol cael Crist a'i

ras. Yn eich holl boen a'ch llafur am beth-
au y byd hwn, nid ydych ond rhyw antur
farchnadwyr

; y mae yn ammheus pa un
ai eu cael. hwynt ai colli eich llafur a
wuewch. Nid oes un rheol na modd sicr a
ellir ei ddysgu i fyned yn gyfoethog yn y
byd

; y mae rhai yn dlawd, os oes ereill yn
gyfoethog o bob celfyddyd. Ond yn y farch-
nadaeth hon am Grist a'i ras, y maeswydd-
dy wedi ei godi i roi diogeliad am y cwbl
o'ch anturiaeth :

" Eich calon, y rhai a geis-
iwch Dduw, a fydd byw. Y rhai sydd yn
newynu am gyíiawnder a ddiwellir.

(2Ü.J Gelwir gweiuidogion yn genhadau
mewn golygiad ar eu dyledswydd yn gystal
a'u hurddas. Lle y mae bri y mae baich

;

y mae lleoedd o anrhydedd yn lleoedd o
ymddiried a gwasanaeth. Llawer a garant
yn dda glywed am urddas y gweinidog.
Gyda Diotrephes, y maent yn chwennych y
blaen

; ond a fyueut eu hesgusodi oddi wrth
y llafur sydd yn ei ganlyn. Nid oes neb â
dwysach ymddiried dan ei ddwylaw na
gweinidog y gair. Y mae yn faich o'r trym-
af, yn bwys a barodd i'r apostol grynu
o dano : "Mi a fûm yn eich mysg mewn
gweudid, ac ofu, a dychryn niawr ;" 1 Cor.
ii. 3. Iddynt y rhoddwyd " gweiuidogaeth
y cymmod ;" 2 Cor. v. 18. Os bydd y cym-
mod rhwng Duw aphechaduriaid heb fyned
ym mlaen, fe fydd y cenhadwr yn sicr o'i

ddwyn i gyfrif am y modd y cyflawnodd ef

e

ei swydd. Ond chwaneg am ddyledswydd
y gweinidog rhag llaw.

PENNOD XII.
Pa ham y mae Duw yn aafon cenhadau : pa ìiam
nad ydyw yn ymàrin â phechadarUiid m »n
ffordd ddi'jjffrwng : a pha ham y m-ie jn defn-
yddio dynion, nid angylion.

Yr ail beth a beiìnodasom i roi cyfrif o
hono yw, p i ham y mynai Duw anfon cen-
hadau at ei greadur gwael 1

Yr wyf yn atteb yn gyntaf yn naei »1. 1.

Nid am fol arno eisieu ewyllys da <lvn.

Brenhinoedd daearol, y mae eu helyntoedJ
vn gofyn iddynt gynnal cydnabyddiaeth â'u
cymiuydogion

; ain hyny y danfonant gen-
liadau i gael heddwch, neu gadw cyfeillach
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Ond gall Duw amddiffyn ei goron heb gy-

nghrair â neb. 2. Nid am fod arno rwym-
au i'w wneuthur. Y inae deddf cenhedl-

oedd, ie, deddf natur, yu gofyn i frenhin-

oedd gynnyg heddweh cyn dechreu rhyfel.

Ond y Duw mawr ni ellir ei rwymo, oddi

eithr iddo rwymo ei hun. Pan bechodd
Adda, yr oedd Duw yn rhydd, ac ar ei law
ddewis pa un a wnai efe gyfammod newydd
â dyn, ai dial arno am ei anffyddlondeb i'r

cyntaf.

Ond yn gadarnhaol. Ni ellir rhoi cyfrif

arall am hyn, oud ewyllys da, a rhad ras

Duw. Pan ddaeth Crist—y prif genhad-

wr—i'r byd, gwelwch yr hyn a'i dygodd
yno :

" O herwydd tiriondeb trugaredd eiu

Duw ; trwy yr hon yr ymwelodd â ni god-

iad haul o'r uchelder ;" Luc i. 78. Tirion-

deb trugaredd yn wir ; o herwydd yr oedd

bywyd dyn o dan droed Duw, a dim ond ei

bur drugaredd i'w achub. Nid oedd niwy
o rwymau arno i gynnyg ymheddychu â'i

greadur, nag ar frenin ymheddychu â brad-

wr collfarnedig. Pa le bynag y delo cen-

hadau Duw, ar neges trugaredd y deuant

:

" Arglwydd Dduw eu -tadau a anfonodd

atynt hwy trwy law ei genhadau, gan foreu-

godi ac anfon ; am ei fod yn tosturio wrth
ei bobl ;" 2 Cron. xxxvi. 15.

Gof Os myn Duw gynnyg heddwch i'w

greaduriaid truain, pa ham y gwna efe hyny
drwy genhadau, ac nid trwyddo ei hun yn
ddigyfrwng ?

At. Ffrwyth tynerwch dwyfol yw hyn.

Y mae pechod wedi gwneud presennoldeb

Duw yn arswydus : nid hawdd yw i ddyn
yn awr ei oddef. Y fath ddychryn y tafl-

wyd Adda iddo pan glywodd ddim ond llais

Duw yn rhodio tuag ato, ac nid yn rhuthro

arno, yn yr ardd : Gen. iii- 8. Cafodd Is-

rael hwythau y prawf o hyn (Ecsod. xx.

19); a buan y cawsant ddigon ar bresennol-

deb Duw ; ac am hyny dywedasant wrth
Moses, " Llefara di wrthym ni ; ond na lef-

ared Duw wrthym rliag ini farw ;" adn. 20.

Gof. Ond os myn Duw ddefnyddio cen-

hadau, pa ham na anfonai efe rywangel go-

goneddus o'r nef i ddwyn y genadwri hon
yn hytrach na dynion gwael a gw^einiaid ì

At. Y mae yr apostol yn rhoddi y rheswm
hwn :

" Y mae genym y trysor hwn mewn
llestri pridd, fel y byddai godidogrwydd y
gallu o Dduw, ac nid o honom ni (2 Cor. iv.

7) ; neu yn ol y Groeg, mewn llestri cregyn.

Megys y ceir perl drudfawr mewn cragen,

felly y mae trysor gwerthfawr yr efengyí

i'w gael mewn dynion gwael-freulyd, fel y
byddai i odidogrwydd y gwaith fod o Dduw.
Po salaf yr offeryn, mwyaf gogoneddús yr

ymddengys ei allu dwyfol ef, wrth ei ddefn-

yddio i'r fath ddiben mawr a godidog.

Gweled un yn archolli un arall â chleddyf

miniog a dwys, ni byddai mor ryfedd ; ond
ei archolli â phluen yn ei law, gwyrth

fyddai hyn. Gweled dynion yn cwympo i

lawr, ac yn crynu wrth leferydd angel, nid
rhyfedd fyddai ; ond gweled Felicsyncrynu
ar ei faingc, tra y pregethai carcharor
tlawd wrth y frawdle i'w farnwr, y mae yn
hyn ryfeddod deublyg. Yn gyntaf, Fod
creadur mor wael ag oedd Paul, ac yn gar-

charor hefyd, yn beiddio mor hyf ; ac hefyd
fod gwr mor fawr a Felics, wedi cael dyrnod
gan ei eiriau, fel pe buasai mellteu wedi ei

daraw. Pwy ni fawryga rym Duwdod yng
ngwendid yr offeryn ì Pe rhoddasai Duw
angylion yn y gorchwyl hwn, buasem niewn
perygi o gyfrif effeithiolrwydd y gwaith i

allu a doniau yr offeryn, ac o roddi cred i'r

genadwri o herwydd y genad sy mor an-
rhydeddus. Ond yn awr, wrth fod rhai

sydd yn greaduriaid gweiniaid, fel ni ein

hunain, pan y gwneir clim trwyddynt, rhaid

i ni ddywedyd, O'r Arglwydd y mae hyn,

ac nid o'r offerynau. Y fath achos oedd
gan Dduw yn y modd hwn i ddarparu at

ddiogelwch ei ogoniant ei hun, ni a welwn
wrth y duedd sydd ynom i wneud eilunod o

ddoniau dynion, lle y byddont mewn gradd
ddisglaer a rhagorol. Pa beth a wnaethem
pe angylion fuasai y cenhadau ì Yn ddiau,

anhawdd fuasai ein cadw rhag eu haddoli

;

fel y gwelwn y buasai Ioan ei hun yn
gwnethur, oni buasai iddo gael ei attal drwy
waharddiad mewn iawn bryd gan yr angel :

Dad. xix. 10.

2il. Wrth fod gweinidogion yn ddynion,

y mae ganddynt fantais, aml ffordd, uwch
law angylion i'r gwaith. Yn gyntaf, Fel y
mae y genadwri yn perthyn yn fwy iddynt

nag y gaUai i angylion ; felly, fel nas gall-

ant cìwyllo ereill heb gam i'w hiachawdwr-
iaeth eu hunain. Pa ddadl gryfach am ofal

gwr na'i fudd ei hunan ? Yn sicr, fe edr-

ych y llywydd hwnw pa fodd yr hwylia efe

y llong sy ganddo ran yn ei llwyth. Yn
ail, y mae yn eu serchiadau gydymdeimlad
tyner, trwy brawf o'r temtasiynau hyny sy

gan eu brodyr i ymladd â hwy ; hyn, nis

gallai angel ei fedäu ; a thrwy hyn y maent
yn gallu llefaru yn fwy teimladol at gyflwr

dynion ereill nag y gallai angel. Felly y mae
byrdra dyn o araethyddiaeth angel yn cael

ei gyflenwi â'i ymserchiad a'igydymdeimlad

naturiol sydd yn tarddu oddi wrth brofiad.

Fe yr beth yw cydwybod drallodus mewn
un arall, trwy fo(í wedi teimlo ei churfa yn
ei fynwes ei hun, fel y dywedodd Duw with

ei bobl, ar ol eu bod yn alltudion yn yr

Aipht :
" Chwi a wyddoch galon y dieithr ;"

Ecsod. xxiii. 9. A phwy a drinant eneid-

iau truain yn fwy tyner na'r rhai a wydd-
ant fod yr un eisieu arnynt eu hunain l

Yn drydydd, Mae y dioddefiadau sydd yn

cyfarfod gweinidogion er inwyn yr efengyl,

o fudd mawr i'w brodyr. Pe angylion fu-

asai y ceuhadau, nis gallasent selio gwirion-

edd yr athrawiaeth a bregethasent â'u
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gwaed. Yr oedd rhwymau Paul yn hysbys
ynyllys a'r wlad hefyd : "Yn gymmaint
ag i lawer o'r brodyr fynedynhyderus wrtb
fy rhwymau 1, a bod yn hyfaeh o lawer i

draethu y gair yn ddiofn ;" Phil. i. 14.
Gallai yr angylion seiuio yr efengyl â llais
uwch, ond dyuion ynunig svíîanddyntbiser-
au i'w dryllio (cyrph breuol)\vrth ddioddef
dros yr efengyl, trwy yr hyu y mae gogon-
ìant ei gwirioneddau, fel y Ìamp yn llaw
mtlwyr Gideou, yn pelydru ar lygaid eu
gelymon mwyaf, er gwaradwydd i'w hwyn-
ebau, a braw i'w calonau.

PENNOD XIII.
Annogaeth i wrandaw ar genhadau Duw, yn cael

ei chymmhell trioy amryw ddadleuon.

Defnydd 1 . A yw gweinidogion yn gen-
hadau ? Mae hyu yn dangos fod gweinidog-
aeth yr efengyl yn swydd briodol i rai, nfd
yn waith cyífredin i bawb. Cenadwr, ni a
wyddom, sydd un a chanddo ei awdurdod-
iad a thyst-lythyrau oddi wrth ei frenin i'w
daugos am ei wasanaeth. Nid cyfarwyddyd
dyn mewn achosion gwladol a'i gwna yn
genadwr

; nid ei fedr yn y gyfraith a wna
ddyn yn swyddog, ond eu galwad i'rlleoedd
hyn. Doniau chwaith nis gwnâut ddyu yn
weinidog, ond ei alwad :

" Pa fodd y preg-
ethant ouis danfonir hwynt;" Rhuf. x. lö.Y rheolau a roddir gan Ysbryd Duw
ynghylch derbyniad y gweinidog i'wswydd,m byddent oli i ddim diben, pe byddai yn
rhydd i ddewisiad pob dyn ei wneuthur
yn bregethwr :

" Na ddod ddwylaw yn eb-
rwydd ar neb" (l Tim. v. 22); hyuy yw, na
dderbyn neb i'r weinidogaeth heb brawf da
o hono. Oudpahamy byddai raid neill-
duo neb i'r gwaith a allai pob un ei wneuth-
urì

Defn. 2. O aunogaeth. laf. I'r bob).
2il. I'r gweinidogion.

dosb. 1.

laf. I'r bobl. Cynnhyrfer chwi vn ofn
Duw i ymwrandaw â'r genadwri a ddwg y
cenhadau hyn. Pa beth yw eich meddwl ani
y neges y deuant atoch yn ei gylch ì A
fynwch chwi gael cymmod â Duw, ai ni
fynwch ì Ymroddwch i gael Crist i'ch
mynwesau trwy ffydd, neu yute peidiwch âg
ef. Nid ydym ni oud cenhadau : yn ol y
mae rhaid i ni droi at ein Meistr sydd yn
ein danfon, i roddi cyfrif pa fodd y mae eiu
negeseuieth yn Uwyddo. A awn ni a dy-
wedyd, Arglwydd oi a fuom gyda'r bobl yr
anfonaist ni atynt ; ni a draddodasom dy
genadwri yn ol yr addysg a gawsom : dy-
wedasom wrthynt hefyd fod tâu a chleddyf,
distryw a damuedigaeth yn dyfod arnynt
oddi eithr iddynt edifarhau a dychweìyd

wrth dy alwad. Ni a osodasoni fywyd a
marwolaeth o'u blaen hwyut, ac nid ymat-
taliasoni rhag mynegi holl gynghor Duw er
eu hiachawdwnaeth, ond ui chredeut air a
ddywedem. Yr oed.lym ganddynt fel rhai
yn cellwair ac yn adrodd breuddwyd nos, ac
nid geinau gwirionedd asobrwydd. O ! na
ato Duw i hyn fod yn dystiolaeth ganddynt
1 w dwyu ger bron Duw am eu negeswriaeth.
Ond 1 geisio gwasgu pwyseich ceuadwri a'ch
atteb iddi yn fwy at eich meddylfryd, ys-
tyriwch J

(laf.) Rhyfeddol gariad Duw yn anfon ei
genhadau hyn atoch. Nid brenin ydyw yn
anfon at uu o'i gydradd, ond Duw ateigread-
ur gwrthryfelgar, at yr hwny gallasai anfon,
nid cenadwr i ymheddu, ond llu o farn-
edigaethau i'w erlid a'i ddifetha. Ac nid
anfon y mae at wrthryfelwyr wedi ym«-au
mewn gwersyllfa gadarn, na chwaith yn ymaes mewn grym i wrthsefyll ei gadernid
ef, ond at ei garcharoriou, sydd â'u traed a'u
dwylaw yn rhwyni ganddo—atoch chwi, â'ch
penau bradwrus ganddo wrth fin ei fwyell

!

Nid dim angen arno am eich bywydau syâi
yn peri iddo ewyllysio eich cadwedigaetli
Y mae brenin weithiau yn arbed ei ddeiliaùî
gwrthryfelgar, am fod arno eisieu eu dwti
law i ymladd drosto, ac mai gwanychui^
hun a wnai efe wrth dywallt eu gwà
Ond gall Duw eich colli cíiwi heb goíîeutwr
hun; er darfod am danoch chwi, uid Usi
gyfoeth ef. Yn Luc vii. 30, dywedir fod y
Phariseaid yn eu herbyn eu hunaiu ynuii-
ystyru cyughor Duw : chwych wi, nid Dgwi
gaiíf y niwed. rflí {

DOSB. II.

(2il.) Ystyriwch y fath ammharch iv
oddefol sydd yn cael ei roddi i Fawrhydi y
nef, trwy wrthod ei gyunygion o ras. Ý
mie gofynion gwyr mawr yn orchyrayu-
ion; pwy a faidd nacau i frenin yr 'hyii a
ofyno ì Ac a feiddi di, ddyrnei<iyn bach o
lwch,ymddewru yu erbyu dy Wneuthurwr/
Mae wedi ei uodi yn erbyn un dim llai o%
brenin fel balch-waith auuioddefadwy,
" Efe a wnaeth yr hyu oedd ddrwg yn«
ngolwg yr Arglwydd ei Dduw, ac nid
ymostyngWl l efe o flaen leremi y pro-
phwyd, yr hwu oedd yu Uefaru o enau yr

{Arglwydd;" 2 Cron. xxxvi. 12. Ond pa
beth! a raid i frenin ddyfod i lawr o'i or<
sedd, ac ymostwn^ o flaeu propliwyd tlawiíj
un o'i ddeiliaid ei hun hefyd ì Rhaid, pilf
y mie* yu cyunrychioli parson y Breain
hwuw, i'rhwu y mae efe ei hun yn d leili 1 1.

Myn Daw ìdlo grynu ac yraostwug, nid i

Iere ui, oud i leremi " yn Uefaru o eniu yr '

Arglwydd." O ! ystyriwch hyn, chwi» sy'n
ei dybio yn beth plentynaidd a diysbryd
wylo dau bregeth, neu ymostwug wrth gor-
yd 1 gweinido^ : mae eicti yin Idygiaì d m y
gair a bregethir yu daugos pa fath yw eicli

meddyliau am Dduw ei huu. Pan wnaeth
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Ilanun ddirmyg ar genhadan Dafydd (2 Sam.
x. 4) a'u gwaradwyddo, y brenin a'i cyfrif-

odd yn anfri iddo ei hun : "Enw yr Ar-
glwydd a gyhoeddaf fi (medd Moses), rhodd-
wch fawredd i'n Duw ni ;" Deut. xxxii. 3.

Pa fodd y rhoddent hwy fawredd i Dduw
trayr oedd Moses yn pregethu iddynt ? Ei
feddwl yn sicr ydyw trwy roddi gwrandaw-
iad gost} ngedig ac ufudd-dod parod i'r gair
oedd efe yu ei draddodi yn enw Duw.

(3ydd.) Ystyriwch fel y mae calon Duw
yn y gwaith a'r neges y daw ei genhadau ar-

no. Pan fyddo brenin yn anfon cenhadwr ar
negesyddiaeth y mae yn mawr ddymuno ei

lwyddiant, gan ddisgwyl Uawer o anrhyd-
edd oddi wrtho ; os caiff ei wrthwynebuyn
hwn, rhaid i hyn ei gyffroi a'i gythruddo yn
ddwys. Nid oes dim y mae Duw â'i galon
yn fwy arno na dyrchafu Crist a'i ras
trwyddo yn iachawdwriaeth pechaduriaid
gwael. Hyn, am hyny, a elwir ei gyrighor
ef (Heb. vi. ] 8), ac' ewyllys yr Arglwydd

:

Esa. liii. 10. Gwyddai gwas Abraham mor
fawr yr oedd ei feistr yn dymuno gwraig
'w fab a'i etifedd o fysg* ei berthynasau

;

c am hyny y mae yngwasgu hyn atLaban,
..îlyddadl ddwysaf o'r cwbl : "Od ydych

\ gwneuthur trugaredd a ffyddlondeb â'm
*str, mynegwch i mi : ac onid e, myneg-

' i mi ;" Gen. xxiv. 49. Fel pe dwed-
c. , Wrth hyn y gwelir eich caredigrwydd
at fy meistr. Felly yma; os ydych am
ý' ddwyn yn garuaidd tuag at Dduw, my-

wch hyn i'w genahdau trwy gyttuno â
nt am yr hyn y mae efe mor gryf ei

ich arno. Hyn a alwodd yr Arglwydd
1, pan ar y ddaear, yn orchwyl neu yn

bethau yn pertbyn i'w Dad, yr hwn y mae
yn rhaid ei wneuthur, doed a ddelo :

" Oni
wyddoch fod yn rhaid i mi fod ynghylch y
pethau a berthyn i'm Tad?" Lue ii. 49.
Efe a wyddai na ddaethai byth yma ond i

gyflawni y gorchwyl hwn, ac nas gallai edr-
ych yn wyneb ei Dad wedi myned yn ol,

';ddi eithr i hwn fod wedi ei orphen. Gan
hyny, fel y byddai hwn yn llwyddo a gwaith
yr efengyl yn myned ym mlaen, neuynteyn
cyfarfod âg attalfa yng nghalonau dynion,
yn ol hyny y ceid ef yn alarus neu yn ilaw-
en. Pan wrthodid yr efengyl, ni a'i cawn ef
-n tristau am galedrwydd eu calonau : Marc

5. Pan ddaeth ei ddisgyblion ato, gan
ìynegi mor fuddugoliaethus yr oedd cerbyd
yr efengyl yn rhedeg, dywedir, "Yr awr
hono yr Iesu a lawenychoddynyr Ysbryd;"
Luc x. 21. Pan oedd yn ymadael â'r byd,
yr oedd ei feddyliau ar waith pa fodd y
dygid yr efengyl ym mlaen, ac na chawsai
iachawdwriaeth pecbaduriaid un attalfa
trwy ei ymadawiad ef ; am hyny y mae yn
awdurdodi ei apostolion i'r gorchwyl

:

"Ehoddwydi mi bob awdurdod : Ewch...
pregethwch yr efengyl i bob creadur." ]ë,
yn awr yn y nef y mae yn disgwyl am ei

llwyddiant hi, ac yn ymwrandaw pa lwydd
sydd i'w weision ar eu neges. Yn awr, pa
fath bechod anferth ydyw i ti, trwy dy an-
edifeirwch wrthsefyll Duw yn ei brif fwr-
iad ! A ydych chwi yn wir yn meddwl ym-
ddwyn yn garuaidd at ein Meistr, ar neges
yr hwn yr ydym yn dyfod.

DOSB. III.

4ydd. Ystyriwch bwys a chanlyniad y
genadwri a ddwg y cenhadau hyn atoch : nid
rhyw goeg neges ysgafn yw yr hyn yr yd-
ym arno :

" Wele, rhoddes o'th tìaen hedd-
yw einioes a daioni, ac angeu a drygioni ;"

Deut. xxx. ] 5. " Gwrandewch, a bydd by

w

eich enaid ;" Esa. lv. 3. " Yr hwn nid yw
yn credu, y mae digofaint Duw yn aros arno
ef ;" Ioan iii. 36. Nid dyfod yr ydym i'ch
denu â gwen rhyw dywysog daearol a
ddichon addaw anrhydedd heddyw, a cholli
ei goron ei hun yfory. Nid trysorau neu
bleserau y byd yw abwyd ein bach ; ond yr
ydym yn dwyn i chwi newydd am nef-
oedd a fydd yn eiddoch mor sicr a'ch bod
chwi yn awr ar y ddaear, os chwychwi a
dderbyniw ch y cynnyg. Nid eich brawychu
yr ydym â gwg dyn marwol sydd â'i anadl
yn ei ffroenau, nac â phoenau munudol yr
arteithglwyd a'r crogbren, sydd yn parhau
prin ddigon o hyd i'w teimlo, ond â llid di-
ddarfod y Duw sydd yn byw byth. A'r
hyn yr ydym yn ei addaw neu yn ei fygythio
yn enw Duw, y mae yn sefyll mewn parod-
rwydd a bwriad i'w gyflawni :

" Efe a gyf-
lawna air ei was, ac a gwblhâ gynghor ei

genhadau ;" Esa. xliv. 26.

5ed. Ystyriwch ar ba ammodau y mae
yr efengyl a'i gweinidogion yn aros yn eich
plith. Y mae amser pan eilw Duw ei gen-
hadau adref, gan roddi heibio ddadleu fel

hyny â phobl. A diwrnod alaethus sy raid
i hwnw fod ; o blegid pan ymadawant,
barnau a phläau a ddeuant : pan ddiweddo
yr ymddiddan am heddwch, y mae rhyfel yn
dechreu : "Eliseus a fu farw...aminteioedd

y Moabiaid a ddaethant i'r wlad ;" 2 Bren.
xiii. 20. Wedi i'r prophwyd unwaith fyn-
ed, dyna y gelyn yn dyfod. Dacw yr angel
yn cipio Lot allan o Sodom ; a lleied o hin
dda a gawsant ar ol hyny ! Gen. xix. 23,
24. Yr Iuddewon a wrthodasantyr efengyl
drwy anghrediniaeth (ac ar hyny yr apos-
lion a droisant at y cenhedloedd : Âet. xiii.

46), ond anrhaith a dinystr a dynasant ar-
nynt drwy hyny, yr hyn yn gyflym a ddaeth
arnynt ar adenydd yr eryr Ehufeinaidd.
Hwy a'u barnasant eu hunain yn annheilwng
o fywyd tragwyddol ; a Duw a'u cyfrif-

odd yn annheilwng hefyd o fywyd tymmor-
ol. Os unwaith y geilw Duw ei genhadau
adref, nid gwaith hawdd fydd eu cael ynol,a'r
ymddiddan am heddwch drachefn ar droed,
ar ol ei dori i fyny. Mae prawf mynych
wedi ei roddi mai nid esmwyth y cymmer
Duw ei ddiystyru yn yr hyn y mae efe yn ei
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gyfnf yn arwydd tra arbemg o'i ewyllys da I Fzec. iii. 17. Phaid ei fod oddi wrtho ef
;

at bobl. Uwell bod cenhadau heb ddyfod, neu, nid vw vn iawn. O ' gwylia rhaggos-
naudýfod a'u myned ymaith heb gael eu od yr argraph frenhinol ar dy fettel gwael
neges :

" Hwy a gânt wybod (medd Duw) dy hun. Na ddos at y bobl â " fel hyn yfod prophwyd yn eu mysg ;" Ezec. ii. 5.
,
dywéd yr Arghwdd," a chenytond dyehvm-

Hyny yw, cânt ei wybod er eu gwae : fe niygiou dy ben dy hun. Nid oes un cel-
ofyn J)uw dal am boen ei weinidogion. J \ wydd nior uchel a hwnw a ddywedir yn y
inae gweinidogion yn marw, neu yn cael eu

|

pulpud. Ac megya nad oes i ti lefaru yr
hyn na orchymynodd efe i ti, felly nid oes i

ti gelu yr hvn y'th orehymynwyd i'w dra-
;

ddodi. Mae yn gymmaint perygl tynu dim

symmud oddi wrth eu pobl ; a llawen
ganddynt gael gwared o honynt ; ond
nid ydynt wedi darfod â hwynt nes bydd-
ont wedi rhoddi cyfrif i Dduw am dan-
ynt.

Yn ail, I weinidogion yr efengyl. Yr
ydych yn gweled eich galwedigaeth frodyr

;

edryehweh ar i chwi gydymweddu â'ch
gwasanaeth anrhydeddus hwn.

PENNOD XIV.
¥ modd y dylai gweiuidogion gijflawni swydd

cenhadau.

1. Nac anurddwch eich urddas trwy ar-
ferion budr ac anweddaidd. " Urddas i'r

anurddasol, addurn ydyw yn y dom," medd
Salviau. O! na osodwch fri eich galwad
yn y dom, drwy un math o ymddygiad
brwnt ac ansanctaidd. Yr oedd Paul yn
mawrhau ei swydd

; na wnewch chwithau
ddim a baro i ereill ei bychanu a'i difri'o.

allan a rhfoddi dim i mewn at ein cenhadwri.
Yr oedd Iob yn ymgysuro yn hyn, " Ni
chelais yinadroddion y Sanctaidd ;" lob. vi.

10. Ac y mae Paul yn hyn yn glanhau ei

ddwylaw oddi wrth waed eneidiau :
" Yr

ydwyf yn tystio fy mod i yn làn oddi wrth
waed pawb oll ; canys nid ymatteliais rhag
mynegi i chwi holl gynghor Duw ;" Act. xx.

26, 27. Craífwch, attolwg, nad yw efe yn
dywedyd ei fod wedi mynegi holl gynghor
Duw : na, pwy fedr hyny oud Duw ei hun ì

Mae yr apostol yn dywedyd, " Mewn rhan

|

yr ydyni yn prophwydo :" y mae tierra ia-

j

cogntia) tir anadnabyddus yn yr Ysgryth-
yrau—dirgelion najlawnganfyddwyd erioed :

,

ac nis gallwn fynegi y cwbl heb wybod y
j

cwbl : ond ei ddywediad yw, " Nid ymat-
teliais rhag mynegi ;" pan gyfarfyddai â
gwirionedd, ni fyddai yn camu di-aw i'w
ochel, fel y gwnawn ni with weled dyn yn
yr heol na byddom yn chwennych siarad ag
ef, ni a giliwn i ryw dý neu shop nes eiYr hyn a wna ereill yn ddrwg, a'ch gwna fyned heíbio. Nid oedd yr apostòl sanct-

Oni ddewisais i chwy-
j
aidd yn ofni llefaru yr hyn a wyddai ei fod
yu feddwl Duw : fel y cawsai efe gan Dduwchwi y deuddeg ? ac o honoch y mae un

yn ddiafol ;" loan vi. 70. Gelwir chwi yn
ahgylion

; ond os annuwiol, diafliaid ydych.
Yr ydym yn darllen am wobr prophwyd
(Mat. x. 41) ; gwobr mwy, dybygid, nag a
fydd ì'r disgybl cyffredin. Ac ai ni fedd-
yliwch y bydd cosp prophwyd yn uífern
mor nodedig a'i wobr yn y nef ? Dywed-
odd un, Pe byddai unrhyw w^edi ei eni heb
bechod gwreiddiol, gweddai mai y gweiuid-
og fyddai hwnw

; pe gallai rhywun fyw heb
bechod gweithredol, gweddai mai y gwein-
idog fyddai; a phe byddai y fath beth a
phechod ansylweddol (venial), yn y gweiuid-
ogiou y gweddai ei fod. Y maent hwy yn
weision Duw yn fwy nag ereill : ac ai ni
ddylent fod yn fwy sanctaidd nag ereill. A
wyt ti yn gymmhwys i fod yn genhadwr sy
heb fod yn ddeiliad da—i fod yn weinido^
sy heb fod yn Gristion da ?

2. Cadw yn fanwl at dy reolau gosodedig.
Mae yr hyn a ddywed cenhadau wedi ei rag-
osod iddynt. Bydd sicr gan hyny o gael dy
neges yn ei lle, cyn dy fyned i'r pulpud i'w
thraddodi: " Mi a dderbyniais gau yr Ar-

felly y caent hwy ganddo ef. Nid oedd efe
yn ei bregethiad yn balcio yr hyn oedd yn
fuddiol iddynt ei wybod. Caleb, un o ys-
bìwyr Canaan, nis gallai roddi hanes llawn
am bob lle pennodol yn y tir ; ond fe wnaeth
y sylw goreu a allai ; ac yna y mae yn
dwyn gair yn ol i Moses, "fel yr oedd yn fy
nghalon," medd efe (los. xiv. 7), tra yr oedd
ereill yn ddiffaith yn celu yr hyn a wyddent
ani eu bod heb ewyllys i'r daith. A hyn a
ddygodd y dystiolaeth iddo ef o enau Duw
eihun, ei fod wedi ei gyflawn ddilyn : Num.
xiv. 24. Felly yr hwn sydd yn ymroddi yn
ddyfal i chwilio yr Ysgrythyrau, ac yna yn
dwyn gair at ei bobl, fel y mae yn ei galon,
gan bregethu yr hyn a ddysgodd iddynt,
heb ddarn-bigo ei gydwybod, nac attal y
peth a yr gan ofn neu chwant : dyma y
dyn sydd yn cyflawni ei weinidogaeth, ac a
gaiff y gaumoliaeth, " Da, was da a íl'ydd-

lawn."

3. Na thybia mai digon yw i ti dra-
ddodi dy genadwri oddi wrth Dduw "; ond
dangos awyddfryd drosto wrth negeseua yn

glwydd yr hyn a draddodais i chwi," medd ei achos. Pe byddai cenadwr, ar ol câel
yr apostol

: 1 Cor. xi. 23. Mae Duw yn gwrandawiad ac adrodd ei neges yn oeraidd,
-erchi ì r prc-phwyd, " Gwrandaw y gair o'm

|

yn ymroddi i bleserau y llys yr anfonwyd
genaui, arhybuddiahwyntoddi wrthyf íi ;" ef a*to, ac heb feddwl ua gofalu llawer pa
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ttteb a gaiíf, na pha fodd y niae gorchwyl ei

'eistr yn llwyddo, yn sicr nis gallai hwn
Idywedyd ei fod wedi gwneuthur dyled-
iwydd cenhadwr ffyddlawn : na, rhaid i'w

)en a'i galon hefyd fod ar waith, pa fodd i

•oddi bywyd yn y gorchwyl, a'i ddwyn gyn-
af i ben da. Ni wnai gwas Abraham na
)wyta nac yfed nes gweled pa ffordd y
beithiai ei gynnyg, a pha fodd y gwnaent
l'i feistr: Gen. xxiv. Fel hyn y dylai

Ijweinidogion roddi i'r rhai y maent wedi eu
ìanfon atynt weled eu bod mewn difrif, a
j)od eu calonau yn ddwys yng ngorchwyl
u cenhadaeth. Pan fyddo eu pobl yn
langos parch i'w personau, er y dylent yn
Idiolchgar dderbyn eu mwyneidd-dra hwn,
tto y maent i roddi iddynt wybod mai nid
tyn yw y peth y deuant er ei fwyn, nac a'u

>oddlona, ond bod iddynt wneuthur yn dir-

rm â'u Meistr y maent yn uegeseua drosto,

'u hanfon yn ol gydar newydd llawen o'u
edifeirwch au derbyniad o Grist. Hwy a
dylent ddwys ymgeisio am eu hiachawdwr-
ieth hwynt, gan geisio ar yr un pryd eu
yneru â mwyn ddeisyfiadau cariad ; bryd
rall, eu cylchynu â bygythion ; fel, os i

ffern y mynant fyned, y byddo ganddynt y
ystiolaeth hon i'w canlyn :—Fod eu dinystr
honynt eu hunain, ac nid yn dyfod arnynt
ddiffyg eich gofal chwi a'ch tynerwch at
u heneidiau. Nid digon eich bod yn breg-
thwyr uniongred, ac yn traethu gwirionedd;
Ä ac^awyddfryd y mae Duw yn geisio ar
ch dwylaw. Mae efe ei hun mor gryf ei

msarchiad ar iachawdwriaeth pechadur-
lid tlodion, fel y mae yn ffiaidd ganddo fod
chwi sydd ar ei neges hwn ei draddodi yn
erllyd heb ddangos eich ewyllys da i'r peth.
r mae Crist wrth anfon ei was i wahodd
westwyr i swper ei efengyl yn erchi iddo

'' Cymmhell hwynt i ddyfod i mewn ;"

'tuc xiv. 23. Ond pa fodd ? Yn sicr, nid
)1 y darfu i'r Yspaenwyr gymmhell yr
idiaid, pan yrent hwynt i'w bedyddio, fel

gyrwu ni anifeiliaid i'w dyfru, â ffyn a
içryg.

_
Nid ydym i'w pwyo i mewn, trwy

•fer trais a chreulondeb ar eu cyrph, ond
wy rym dadleuaeth ysbrydol yn effeithio
• eu calonau yn nerthol bregethiad y gair.

Percutit ut faciat voluntarios, non salvet
witos," medd Bernard. Pan fyddo Duw yn
iraw cydwybodau dynion â dychrynfeydd ei
rgythion, i'w gwneuthur yn ewyllysgar y
ae : ni achub efe mo honynt yn erbyn eu
ìwyllys.

4. Na fydded i neb na dim dy ddenu
i'th frawychu oddi wrth gyílawniad ffydd-
wn o'th swydd. Nid oes i genhadau fod
ti wyr cyflog gan freniu estronol. Y mae
wnw yn annheilwng i wasanaethu brenin
Lewn galwad mor anrhydeddus, na faidd
lael ar ei freuin ei amddiffyn a'i wobrwyo.
idhir y bydd y fath un yn ffyddlawn i'w
yydd, nac yntau i'w weinidogaeth, uad yw
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yn gorphwys yn foddlawn-ar addewid Duw
i'w noddi a'i wobrwyo. O ! mor rhwydd yr
ä hwn i'w geisio neu i'w achub ei hunan,
neu wellau arno ei hunan, er i hyny fod
trwy ei anffyddlondeb i Dduw ! Pell oedd
Paul oddi wrth y baweidd-dra hwn : y mae
wedi gosod esampl ardderchog i'r rhai oll a
fydda^t genhadau i Dduw hyd ddiwedd y
byd :

" Megys y cyfrifwyd ni gan Dduw yn
addas i ymddiried i ni am yr efengyl, felly
yr ydym yn llefaru, nid megys yn rhyngu
bodd i ddynion, ond i Dduw, yr hwn sydd
yn proíì ein calonau ni ; o blegid ni fuom ni
un amser mewn ymadrodd gwenieithus, fel

y gwyddoch chwi, nac mewn rhith cybydd-
dod ; Duw yn dyst ;" 1 Thes. ii. 4, 5.

5. Bydd dirion wrth a thyner ofalus dros
dy gyd-ddeiliaid. Onid syn fyddai y peth pe
byddai cenhadwr wedi ei anfon oddi yma i

Twrci neu Yspaen, yn lle noddi a chefnogi
marsiandwyr Lloegr yno yn eumasnach,yn
rhwystro eu marchnadaeth, ac yn arfer holl
allu ei sefyllfa i'w niweidio a'u drygu ! Yn
ddiau ni anfonodd y brenin mo hono i fod
yn wrthwynebwr, ond i fod yn noddwr a
chymmwynaswr i'w ddeiliaid ffyddlawn yno.
Y mae ar y gweinidog, fel cenhadwr Duw,
gefnogi y saint yn eu masnach nefol, eu
cymmhorth â'i gynghor, a'u hachlesu rhag
y dirmyg a fwrw eu cymmydogion annuw-
iol arnynt am eu daioni. O ! mor drwm
ydyw os try efe ei weinidogaeth yn eu her-
byn ! os ä efe i wanhau eu dwylaw hwynt,
a chryfhau dwylaw y drygionus yn y pul-
pud, neu allan o hono trwy ei bregethiad
neu ei ymddygiad ! Gwell fyddai iddo pe
rhwymid maen melin am ei wddf, a'i daflu
i'r môr nag iddo fel hyn rwystro y rhai
bychain hyn. Moses, taraw yr Aiphtwr a
wnaeth efe, ond achub yr Israeliad : pa gyf-
rif a roddant hwy i Dduw o'u cenhadaeth,
sydd hyd yn oed yn y pulpud yn taraw yr
Israeliaid â'u tafodau, gan edliw eu puredd
iddynt, ac yn llochi yr Aiphtiaid !—yr anwir
a'r halogedig yn eu cynnulleidfaoedd, wyf
yn feddwl—trwy yr hyn y maent yn ymfen-
dithio, fel rhai yn myned i'r nef, pan y mae
eu traed (Duw a yr) yn rhodio y ffordd
sydd yn sicr o arwain i uffern.

PENNOD XV.
Cyffyrddiad byr á phump o syhoadau oddi wrth

fod Paul meion cadwyn.

Yr ail ddadl sydd ganddo i'w cyffroi i gofio
am dano yn eu gweddîau, yw ei gyflwr hel-
bulus presennol :

" Dros yr hon yr wyf yn
genad mewn cadwyn." Wrth glywed am
genhadwr a chadwyn, gallem ar y cyntaf
ddisgwyl mai cadwyn o aur ydoedd am ei
wddf, ac nid cadwyn o haiarn am ei goes neu
ei fraich ; etto, yr olaf a feddylir yma. Yr
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oedd Panl y pryd hwn yn garcharor yn
Rhufain

; ond inewn math o gadwraeth
rydd, fel y rneódylir gan ddeongìwyr oddi
wrth yr ymadrodd hwn, mewn cadwyn, nid
mewn cadwynau. Peth arferol yno oedd i

garcharor gael ei roddi i gadwraeth milwr,
gyda'r hwn y ca'i rodio ar led, ond â bfcad-
wyn am ei fraich ddehau yn rhwyin wrth
ei wyliedydd

; carcliaror o'r fath, dybyftid,
oedd y gr sanctaidd hwn y pryd yma. Yr
oedd Paul—yr oen—yn garcharor gan Nero,
y llew

; ac am hyny yr oedd mewn eisieu o
weddiau yr eglwys drosto, ac yn eu deiayf.
Y mae amryw sylwadau nodedig i'w tynu

aros am eu glanhâd, cyhyd ag y mae Di
ei hun yn aros, am amddiffyniad i'w ly
odraeth ei hun ar y byd oddi wrth eiri,

caledion y rhai annuwiol.
DOSB. II.

2. Craffwch ar wir achos dioddefai
Paul. Ei awyddfryd dros Dduw a"i wi
ionedd ydoedd :

" í)ros yr hon yr wyf
j

genad mewn cadwyn ;"*nyny yw, droa
efengyl, yr hon yr wyf yn ei phroffesû
phregethu. Fel y merthyr, yr liwn pj
ofynwyd iddo pa fodd y daethaî i

:

r carcha
a ddátogosodd ei Feibl ac a ddywedod
"Hwn a'in dygodd i yina," Dichon erlii

oddiwrth yrymadrodd byrhwn. Cyffyrdd- wyr hòni y peth a fynant, ond at crrefydd
wn a hwynt yn ysgafn, ond heb ymhelaethu duwioldeb y saint y raae eu gwg. \
arnynt -

!
oedd Paul yn r gonest ym maru ei gyoosb. i. wladwyr, tra yr oedd efe o'u tyb hmy. 1

r y dnniaeth y mae yr rhodio yn eu ffordd hwy, ac yn gwnemd f
laf. Creffwch

apostol gwynfydedig hwn yn ei gael gan fd
anniolchgar ; taraw cadwyn am dano fel pe
buasai ddyhiryn neu leidr. Y mae yn preg-
ethu rhyddid i bechaduriaid druain, ac yn
cael dalfa iddo ei hun yn lle cyflog

; y mae
yn cyhoeddi ymwared i'r caethion, ac yn
cael ei drin fel caethwas am ei boen. Gallai
un synu pa beth a allent gael i gyhuddo gr

y gwnaent hwy
; ond pan addefodd ei hu

yn Gristîon, ac y pregethodd efengyl Cris
hwy a'i crîásánt er i îawr yn ebrwydd

;

hen gyfeillion a aethant yn elynion newyd
iddo, ac yr oeddynt oll â'ii dyrnau o ddeul
ei glustiau. Nid yw yr annuwiolion od
caethweision y diafol, \ac yn rhaid iddyj
wneuthur a areho efe iddynt. Yn a'wj

mor ddiniwed a da, ag oedd yn ceisio bob gwirionedd a duwioldeb yw yr hyn sydd yamser i gael cydwybod ddirwystr tuag at
Dduw a dynion ; etto, gwelwch y fath gyhudd-
iad a wnaeth Tertnlus i'w erbyn (Act. xxiv),
fel pe ni buasai y fath adyn enbydus ag ef

yn yr holl wlad. A Phaul ei hun a ddy-
wed ei fod " yn goddef cystudd hyd rwym-
au, fel drwgweitnredwr ;" 2 Tim. ii. 9. Yr
oedd pethau trymion lawer yn cael eu gosod
i'w erbyn. Oddi wrth hyny,
Nodwn 1. Fod y goreu o ddynion yn

fynych yn goddef, gan gael eu cyfrif yn rhai
bryntion a drygionus. Ni bydd ar elynion

y saint eisieu eu dysgu i dduo eu henwau
a'u liachos. Ehaiíl i Grist ei hun gael ei

gyfrif gyda'r troseddwyr, a dim llai na
chablcdd gael ei osod i'w herbyn. Nid digon
gan eilidwyr fod yn greulawn, ond hwy a
fynant gael eu cyfrif yn gyfiawn wrth fod
yn greulawn :

" Condemniasoch a lladdas-

och y cyfiawn ;" Jago v. 6. Dyma lofrudd-
iaeth erchyll wedi ei wneud yn ol trefn a
rhith cyfiawnder. Y maent yn gyntaf yn
condemnio, ac yna yu iladd. Ac yn ddiau

y niae llofruddiaeth ar y faingc yn waeth
yng nghyfrif Duw na chyflafan gan ysgeler-

ddyn ar y ffordd fawr. Wel, y mae diwr-
nod pan y caiff achos Paul, a'r lleill o'r saint

gortnrymedig, wrandawiád tecach nag a
allaut gael yma ; ac yna fe ymddengys
mewn líiw gwel! nag fel ei tynwyd â glö^ n

du eu gelynion. Caiff enwau y duwiolion
adgyfodiad yn gystal a'u cyrph. Y raaent
yrna yn cael eu claddu â'u gwynebau yn
isaf ; eu diniweidrwydd a'u íiragrithrwydd
dan lawer o anair celwyddog ; ond yna y
troir pob peth i'w le. A da y gall y saint

dryllio ei deyrnas ef
;
gan liyny', pan fo

rhai hyn yn ymddangos yn' mucneddau
saint, yna y mae yn galw allan y byd an
nuwiol, fel y geilw brenio ei ddeiliaid i'

maes i ymladd drosto. Ac felly y mae 1
rhy anhawdd cyrhaedd i'r ne'f heb iyfel

J'
Pawb a'r sydd yn ewyllysiobyw yn dduw

iol yng Nglirist íesn, a erlidir ;" 2 Tim. iii

12. Fe'u herlidir oll, ryw ffordd neu gil

ydd ; a neb yn fwy na'r pregethwr. Y ma
ef yn rhoi ei law yn nyth y cacwn, a rhai<

iddo ddisgwyl cael ei bigo. Y mae ef y|
sathru ar ben y sarph, a rhyfedd onid ym
gyfyd i'w fratliu. ()nd na fydded i liyn iicl

blino
; nac ofnwch ddim a ellwch ei oddef

yn unig edrychwch ain ba beth yr ydycl
yn goddef. Y mae croes Crist wedi e

gwneuthur o goed peraidd, y mae cysurol
arbenig i'r rhai sydd yn dioddef o^ achl
cyfiawnder. Pan oedd un Sabina -ineithya
es Gristionogol—yn llefain ac yn ewynfal
dan ei gwewyr trwni wrth esgor ar blentyd
gofynai rhywrai iddi, pa fodd y goddefai]

i.ui hyny yr oedd ei herlidwyr yn ec

darparu iddi, os oedd hi yn diffygio wrtbl
rhai hyny ì "O !" ebe bithau, " yr wyf yn

awr yn dioddef am bechod
; y pryd hwnf

mi a gaf ddioddef dros Orist."

DÔ8Ä III.

3. Daliwch sylw mor dn y mae Paul m
glynu wrth y gwirionedd. Ni í\ iryiu;;daá

âg ef, er iddo ei ddwyn i fliuder. (iweB
ganddo i'r erlidiwr ei garcharu am brege<B

y gwirionedd, nag iddo ef garcharu liwn

brwy ddistawrwydd ofnus. V mae wedì

bwrw y dranl, a phenderfynu sefyll atÿ
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roffes, costied a gostio iddo. Yu ddiau nid
w y grefydd hono yn werth ei chofleidio,

i ddichon ddwyn ein costau wrth oddef yn
hachos; ac nis gall neb wneud hyn yn iawn
ìd y Cristion. Nid yw hwnw chwaith yn
erth yr enw o Gristion na faidd gymmer-
ì addewid Crist, y caiff ei ddigolledu yn y
äf, yn lle ei draul wrth oddef er ei fwyn
• y ddaear. Ac etto, Och ! mor anhawdd
!iel digon o ffydd i wneuthur hyn ! Haws
w plygu wrth enw nag ymostwng dan groes
t Iesu. Y mae llawer a hoffant grefydd
1 d haf, pan fo yr hin yn deg a chynnhes
• led y wlad, oncí pan ddelo y gauaf, ceuir

drysau, ac nid oes neb i'w weled ynddo
ic o'i amgylch.

DOSB. IV.

4. Daliwch sylw fel y mae Paul yn cy-

)edd adrodd ei ddioddefiadau wrth yr
;lwys. Yn awr yn garcharor, y mae efe

I anfon ei lythyrau at yr eglwys hon, ac
eill, i hysbysu iddynt ei helynt. Oddi
rth hyn, creffwch,

(1.) Nad yw dioddefìadau dros yr efengyl
t achos o gywilydd. Nid yw Paul yn
mdo wrth fynegi mai dros^yr efengyl y
xe efe inewn cadwyn. Iddynt hwy a roisai

gadwyn arno yr oedd y cywilydd yn
rthyn, ac nid iddo ef oedd yn ei gwisgo.
• lleidr a'r llofrudd y mae achos iddynt
wilyddio dywedyd am ba beth y maent
dioddef, ond nid oes i'r Cristion sydd yn

Dddef ar achos da :
" Os fel Cristion, na

dded gywilydd arno ; ond gogouedded
luw yn hyn o ran ;" 1 Pedr iv. 16. Nid
id Crist ei hun yn ei gyfrif yn ddian-
ydedd fod ôl ei archollion i'w gweled wedi
adgyfodiad. Babylas, merthyr Cristion-
ol, a fynai gael claddu ei gadwynau gydag
Yr oedd yr apostolion "yn llawenameu

frif hwynt yn deilwng i ddioddef am-
ìarch o achos ei enw ef ;" Act. v. 41. Ac
nad yw yn gywilydd dioddef o achos yr
ìngyl, yna yn sicr nid yw yn gywilydd ei

roffesu a byw yn ol ei rheolau sanctaidd.
gaiff yr annuwiol ymogoneddu yn ei gy-
lydd, a thithau gywilyddio am yr hyn
id yn ogoniant i ti ? A gânt hwy wneud
aith y diafol ar ganol dydd goleu, a
^thau ofni dy weled yn gwneud daioni !

to Salviana a ddywed i ni, yn ei ddydd-
i ef (mor ddrygionus oedd y byd, a'r fath
irmyg oedd ar sancteiddrwydd) focl llawer
cadw baner Crist yn eu llawgell, ac yn
idio eu crefydd rhag cael eu cyfrif yn
irmygus.

dosb. v.

5. Craffwch ar y diben pa ham y mae yn
rodd am ei ddioddefiadau.
laf. Fel y caent wybod y gwir achos yr
id yn dioddef o'i herwydd. Yr oedd
'ynion Paul yn rhoi pethau trymion i'w
>yn, a'r rhai hyny a allent ehedeg mor
II ag Ephesus. Pau fo y saint yn dioddef

y mae Satan yn dra dyfal i'w gwaradwyddo,
a rhoi gau-fyna^ ar led am yr aclios o'u blin-
derau fel pe na feiÿddai yn dda. Yu ;iwr, er
nad oedd Paul yn prisio ond ychydig pa
beth a ddywedai y byd aunuwioì ;im dano,
etto yr oedd yn dymuno bod yn ddifefî yn
meddyliau yr cglwysi

; ac am hyuy y mae
yn hysbysu iddynt yr achos o'i garchariad.

2il. I gryfhau eu ffydd a chysuro eu calon-
au. Diammheu fod cadwyn Paul yu myned
at eu heneidiau hwynt, a bod ei gystudd ef
yn dristwch iddynt hwy. Hyn a wyddai
efe, ac am hyny y mae yn anfon gair gyda
Tychicus—y genad oedd yn dwyn yr epis-
tol—pa fodd yr ydoedd arno yn ei rwyinau,
fel na chollent ormod o ddagrau yn ei'achos
ef,oedd â'i galon mor llon a Uawen yn ei

ddioddefiadau :
" Fel y caech wybod ein

helynt ni, ac fel y diddanai efe eich calon
chwi ;" adn. 22. Fel hyn y gweisom, ambell
waith, dad tynergalon ar ei glaf wely, â'i

boen ei hun a'r meddyliaù am angeu yn
agosau, heb ei flino yn gymmaint a'r olwg
ar ei bíant yn ymofidio mor drwm o'i her-
wydd ; ac am hyny, gan aughofio ei ofidiau
ei hun, y mae yn troi â gwynebpryd siriol

i'w cysuro hwy. O ! y mae yn olwg ddy-
munol gweled y saint a fo yn rhyddion yn
gofidio dros eu brodyr cystuddiol; a'r di-
oddefwyr hwythau yn dyfod yn gysurwyr
i'r rhai rhyddion. Nid yw crefydd byth yn
ymddangos yn ogoneddusach na phan fo y
rhai hyny yn ei chanmawl sydd yn dioddef
drosti ; ac nid oes un ffordd iddynt ei chan-
mawl yn fwy na thrwy sirioldeb sanctaidd,
gostyngedig o ysbryd, yn eu dioddefiadau.
Yr oedd y llythyrau cysurol a anfonodd y
merthyron o garchar yn nyddiau Mari
waedlyd, yn rhyfedd gryfhau eu brodyr
drwy yr holl deyrnas, ac yn eu haddasu
hwynt i'r carchar. Y mae dioddefwyr yn
pregethu gyda mantais fawr uwch law
ereill

; y maent yn siarad, nid wrth haues,
ond o'u profiad eu hunain.

3ydd. I amrwymo eu gweddi'au o'i blaid.

Y mae y saint dioddefol wedi bod erioed yn
dra chwennychgar o weddi'au. Ni a gawn
Paul yn gosod yr eglwysi oll ar waith dros-
to. " Gweddîwch, gweddîwch, gweddiwch,"
oedd y diweddiad cyífredin i lythyrau Mr.
Bradford o garchar. A'r rheswm mawr am
hyny y w, o blegid y mae cyflwr dioddefus
yn gyflwr profedigaethus, Pan fo dyn yn
chwareu yr erlidiwr, y mae y diafol yn cofio

bod yn demtiwr. Efe a ddilynodd Grist ei

hun i'r anialwch, ac a fedr y ffordd at ei

saint yn y carchar. Weithiau, efe a brawf,
os gall eu meddalu hwynt âg argraphiadau
ofn, neu beri iddynt drugarhau wrthynt eu
hunain ; ac ni bydi yn fyr o rai a roddant
feuthyg eu dagrau at doddi eu calondid, a
gwauhau eu hymroddiad. Fe allai mai
gwraig a phlant fyddant, neu gyfeillion a
chymmydogion sydd yn ewyllysio yn dda.
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iddynt, ond yn cael eu drwg ddefnyddio
gan Satan i osod niagl o'u blaen hwynt
wrth ddangos eu traserch atynt. Diam-
niheu fod y bobl dda hyny yn amcanu yn
dda i Paul, y rliai oeddynt â dagrau a deis-
yfiadau yn ceisio ei gadw o Ierusalem, lle
yr oedd oeddid wedi prophwydo y deuai efe
i flinder: Act. xxi. 11, 12. Ünd yr oedd
gan Satau fwriad yn erbyn Paul drwy hyny

;

a gobeithio yr oedd, nid yn uníg y torent ei
galon ef, ond y diryment ei galondid â'u
dagrau. Pan nas gall ofnogi y Cristiou i

ddiangc rhag y groes, yna efe a gais suro a
chwyddo ei ysbryd â rhyw ddigder dirgel-
aidd yn erbyn y rhai sydd yn ei gosod arno.
O ! nid gorchwyl hawdd ydyw cymmeryd

t

drwg, a bod ei ddymuno yn ol ar y neb a
fo yn ei fwrw arnom. Y mae coledd cariad
at yr hwn sydd yn dangos câs a llid atoni ni
yn waith anhawdd. Os na all Satan suro yr
enaid â dig yn erbyn yr erlidiwr, yna efe a
gais ei chwythu i fyny â thyb mawr am
dano ei hun, sydd yn beiddio dioddef dros
Grist, tra y mae ereill yn crebachu i mewn
eu penau, ac yn ceisio ymgadw o fewn eu
cragen eu hunain. O ! rhyw bryf tân yw y
balchder yma a all fyw mewn taullwyth o
erledigaeth ! Os oes neb rhyw sant mewn
eisieu o ostyngeiddrwydd llawer o saint,
hwnw yw efe sydd yn cael ei alw i ddioddef.
Y mae yniffrostio yn ei ddioddefiadau dros
Gfist yn gweddu yn dda iddo : 2 Cor. xii.

9 ; Gal. vi. 14. Ond ymffrostio ynddo ei
hun o'u herwydd sydd yn beth gwrthun a
châs. Onid oes eisieu lîygad cyflym, a llaw

Iwraeth ei luu

0, neu fe fvddj
Idiffyrio :

" Y|
1, i fod yn llal
mewn helaeti

ddiysgog, ar hwnw sydd i vru ei gerbyd t

hyd ael y fath ddibyn enbyd }

Mewn gair, megys y maè cyflwr dioddefi
yn llawn o brofedigaethau, felly y nii
nerth y Cristion i'w ddwyn drwyddyat ì
ddiogel heb fod yn ei gadwraeth ei húj
Rhaid i Dduw gynnorthwyo, neu fe fvd
ysbryd y gwrolaf yn fuan d

"

mhob peth y'm haddysgwyd
ac i fod yn newynog, i fod ~
rwydd, ac i fod mewn prinder ;" Phü. i
1 2. Dyma wers anhawdd yn wir i'w dyJ
Pwy oedd ei feistr ì Gwelwch adn. 1
" Yr wyf yn gallu pob peth trwy Grist
hwn sydd yn fy nertliu." Yn awr, fe
mae nerth y saint i ddioddef, nid yndd
eu hunain ond yng Nghrist ; felly gwe
yw y moddiou goreu i'w gyrchu i mewn
eu cynuorthwy; o herwydd trwyddi hi
maent yn addef eu hanallu eu hunain

;

felly y clod yn sicr o ddychwelyd i DdJ
heb un cydymgeisiwr am dano. Yr oel
Paul yma yn yr agwedd hon o feddwl flmwy na hyny drachefn, o herwydd me

J

y mae yn cyffesu nas gall efe wneuthur M
heb gynnorthwy Crist i'w alluogi. a'i grl
hau, felly nid yw yn beiddio ymor])h\J
ar ei weddiau unigol ei hun tuag at ei gM
ond yn galw i rnewn rym cynnorthwvol|
frodyr sanctaidd, i gydymdrechu â'r nef I
ei blaid, fel tra y byddai ef yn y g\u I
dioddef yn achos yr efengyl, y byddcl
hwythau gyda'u gilydd ar fryn gweddi 1
dyrchafu eu dwylaw a'u calonau yn ei b\M
a'i achos.

DIWEDD.

DIM^Y-^iI, AIWUtAPHWYD OAN TIIOMAS CKK.
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